הערכה חלופית ,חדר בריחה ופרויקטים נוספים
רן לבינסקי ,מורה לכימיה ,עירוני ה' על שם יצחק נבון ,מודיעין
רגע לפני שנעסוק בהערכה חלופית ,קצת תמונת רקע על
מנת שהכול יתכנס לאווירה הנכונה:
אחרי  40שנות עבודה בשוק הפרטי בשלל תפקידים ששיאם
תפקידי סמנכ"ל במספר חברות ,הגעתי לצומת דרכים.
חיפשתי אחר משרה חדשה או בשפת העם – עשיתי "חישוב
מסלול מחדש"...
אתם ודאי יכולים לנחש את התשובה אבל אספר לכם בכל
זאת .בגיל  43זכיתי להגשים חלום! בתום לימודיי בתיכון
תמיד ידעתי שארצה להיות מורה ,אך החיים הובילו אותי
במסלול שונה .לימודי תואר ראשון ,חתונה ,בחירת מקומות
עבודה ותפקידים התומכים בפרנסת משפחה צומחת ומשם
להתמקצעות בתפקידי שיווק ,מכירות וקידום למשרות
ניהוליות .בגיל  ,43לאחר שנים רבות של הגשמה כלכלית,
סיימתי את עבודתי בתפקיד כלשהו .מכיוון שלקח זמן למצוא
תפקיד חדש במשרות הבכירות ,חשבתי לעצמי שבזמן

שלוקח למצוא את התפקיד הבכיר הבא שלי ,אעשה תעודת
הוראה .למרות שאני בעל תואר שני במנהל עסקים ,היה
לי ברור שתעודת הוראה תהיה במדעים בהתאמה לתואר
הראשון שלי שהוא במדעי החקלאות .סיימתי את לימודי
תעודת ההוראה בעודי עובד בפרויקטים זמניים .מכיוון
שטרם מצאתי מקום עבודה הגשתי מעומדות להוראת
מדעים והתחלתי ללמד את שנתי הראשונה כמורה למדעים
בעירוני א’ במודיעין .בתוך  3חודשים הפסקתי לשלוח קורות
חיים וידעתי שמנקודה זו כבר אי אפשר לחזור אחורה –
אהבת מקצוע ההוראה דבקה בי.
אחד מהגאוות הגדולות שלי היא "הכימיה" שאני מצליח ליצור
עם התלמידים למרות גילי המופלג (אני בן  .)50גיליתי שאני
אוהב ללמד ולחנך ,והתלמידים מחזירים לי אהבה .דבר נוסף
שגיליתי במהלך השנתיים הראשונות שלי בהוראת המדעים
בכיתות ז’-ט’ היה שאני אוהב מאוד ללמד את נושא הכימיה.

תמונת שער הכתבה :קיר "יש ביננו כימיה" ,עירוני ה’ מודיעין
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המורים בצוות שלי לא הופתעו כשסיפרתי להם על הגשת
מועמדותי ל"תוכנית להרחבת הסמכה למורי מדעים להוראת
כימיה לבגרות" במכון ויצמן .ההתלהבות שגיליתי והברק
בעיניים עזרו לי לעמוד בתנאי הקבלה למרות שלא הייתי
קהל היעד המדויק שאליו כיוון הקורס מלכתחילה.
אין ספק לרגע שהנער שעשה  10יחידות בגרות בביולוגיה
ורק  2יחידות בגרות בכימיה גילה את עצמו ועבר מהפך.
אז כיום אני בשנתי השישית בהוראה ,מתוכן שלוש שנים
בהוראת כימיה .זו השנה הראשונה שאני מגיש תלמידי י"א
לבגרות -כובד האחריות מורגש חזק על הכתפיים אבל הלב
מתפוצץ מגאווה.
והנה הגענו אל הנושא המרכזי :הכול מתכנס לאותו רגע
בכיתה שאתה עומד יחיד מול רבים וצריך "להעביר" את
החומר .להוציא את הידע שטמון אצלך ולהעביר אותו הלכה
למעשה אל התלמידים כך שיבינו ,יידעו להשתמש בידע,
ליישם אותו ,להפוך בו ,לנתח אותו ,לצרף מידע שונה לידע
חדש ואף לבצע הערכה מושכלת והכול בלי לשעמם ,בלי
להיות אותו מורה מונוטוני שמדקלם את המילים ,רושם על
הלוח ,מכתיב סיכומים .אין סיכוי שככה הייתי מעביר שיעור
ושורד.
אחרי  3שנים בעירוני א’ שהיווה עבורי בית ומקום צמיחה
מדהים ,עברתי לעירוני ה’ במודיעין .בית ספר צומח שידעתי
שייפתח בו תיכון בתוך שנתיים ושבו אוכל לפתוח מגמת
כימיה .בית הספר תומך בלמידה ע"י פרויקטיםP.B .L .
מהווה אחת מאבני היסוד ללמידה בבית הספר ,להלן פירוט
חלק מאבני היסוד של בית הספר:
•פיתוח מיומנויות "האדם הלומד" -הפדגוגיה רלוונטית
למאה ה.21-
•"ביצועי הבנה"תוצרים יצירתיים.
•למידת חקר המחברת בין החומר הלימודי לעולם האמתי.
•עיצוב שאלות בעלות ערך "שאלות פוריות" המניעות את
תהליך הלמידה.
אבני יסוד אלו מבטיחות כי לעולם לא תהיה הלמידה

משעממת( .עוד ניתן לקרוא על הערכה חלופית וPBL -

באתר משרד החינוך -חינוך לחשיבה אופק פדגוגי )1

בית הספר משלב בתכנית הלימודים פעילויות ותכנים
הדורשים מהתלמידים מעורבות פעילה ודורש מהמורים
להמציא את הגלגל בכל פעם מחדש ובכל פעם טוב יותר.

1
2

בקדרה של חומרי הלימוד
ֵ
ככה מצאתי את עצמי בוחש
לשכבת י‘ וי"א בכימיה .ולמרות שכל המצגות של חומרי
הלימוד כבר מוכנות ,כל הנאומים ומערכי השיעור כבר
נמצאים וסדורים ,אני מנסה שוב ושוב להעלות באוב משהו
חדש .משהו שיהפוך את הלמידה לשונה ,למעניינת .משהו
שיגרום לברק בעיני התלמידים ,משהו שמוכר בעולם העסקי
כאפקט ה .WOW -ואם כבר עסקינן בכימיה שבה מחפשים
אחר יסודות חדשים  -כאן מצאתי את עצמי מחפש אחר
היסוד החמקמק ,יסוד ה.Wow -
מצאתי את עצמי חושב איך אני הולך להפוך את הלמידה
למעניינת יותר ,לגרום לתלמידים ליהנות מהלמידה וליצור
להם חוויית למידה חיובית .איך אני אלמד אותם נושאים
שונים ואקשור אותם לעולם שלהם ,איך אתן משמעות
ללמידה ואגרום להם לעבוד בצוות ולא רק בעבודה אישית.
וכך לצד הלמידה הסטנדרטית הוספתי פרויקטים שיתבלו
להם את הלמידה ויוסיפו לה ערך נוסף .לכל הפרויקטים
דאגתי למחוונים מסודרים ,וכולם נכנסו כהערכה חלופית.
הדגש האישי שלי היה שכל פרויקט שכזה צריך לעשות
 WOWלתלמידים עצמם ,לחבריהם לכיתה ,ולכמה שיותר
מעגלים מסביב  -לתלמידים אחרים בבית ספר ,לצוות
ההוראה ואפילו לתלמידים ועובדי הוראה מחוץ לבית ספר.
מאוחר יותר התחברתי למושג "שגשוג"  -שוש צימרמן,
מנהלת אגף תכניות סיוע ומניעה ,פרסמה באתר
סיכומים נבחרים מהרצאות הכנס הבינלאומי השני של
הפסיכולוגיה החיובית ,בין היתר כתבה" :המטרה היא
לאפשר לתלמידים לשגשג ,התשוקה ללמוד וליצור מעידה
על שגשוג .על כן נשאלת השאלה מה מקדם את התשוקה
ללמוד וליצור?
התשובה לכך נחלקת ל 4-קטגוריות של חוויות שמונָעות
מבפנים:
 .1חוויות חיוביות

שפינ"ט 2

 .2חוויות שיוצרות מעורבות (למשל עיסוק בתחביבים)
 .3חוויות שמקורן במציאת משמעות
 .4חוויות שמקורן ביחסים חברתיים.
כל ארבע החוויות הללו מייצרות סקרנות ורצון ללמוד .אלה
חוויות שמייצרות אנרגיה ומניעות אותנו לפעולה ,דבר
שמעודד יצירתיות ומגדיל את הקומפטנטיות שלנו .נוצר כאן
תהליך ספירלי שממשיך להניע את עצמו".
וככה התחלתי ללמד כימיה.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut _ Pedagogit /OfekPedagogi/Aaracha/PBL.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/ YedaMiktzoeiHachshara/PsichologiaHyuvit /PositivePsyKenes2.htm
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כבר בעת כתיבת התוכנית השנתית ,לצד חלוקת התכנים על
פני השנה ,בניית לוח מבחנים ,תכנון מעבדות ,חיפוש אחר
סיורים מעניינים ,הרצאות ,התחלתי לחשוב על יצירת עניין
אצל התלמידים שיוציא אותם אל מחוץ לקופסת החשיבה
של הכיתה.

האישי שלי היה על כך שכל פרויקט שכזה יעשה WOW

רציתי למדוד אותם לא רק בשליפת הידע בבחנים ומבחנים
אלא גם בתשוקה שלהם ללמידה ,ביצירת חוויות שונות
ולאפשר להם לבוא לידי ביטוי בדרכים יצירתיות .כל פרויקט
שיזמתי היה בסיס להערכה חלופית .שהרי הערכה חלופית
מהווה חלופה להערכה המסורתית והמקובלת  -המבחן
 ובאה לבדוק מה מידת יכולתם של תלמידים ליישם אתהידע ,המיומנויות וההבנה שרכשו -בתנאים הקובעים של
"העולם האמתי" שמחוץ לבית הספר .המטרה היא לאפשר
להם חוויות בגובה העיניים מתוך עניין שלהם בתחומים
הקרובים ללבם .וזה היה המוקד – להגיע אל לבם.

גייסתי את תלמידי מגמת אמנות בבית הספר שקיבלו על
עצמם לעצב "קיר כימיה" ,והתוצאה הדהימה את כולנו.
החל משימוש בחומרים (דיסקים של מחשב) ובתהליך כימי
(בישול) בבניית הקיר וכלה בקיר מעוצב לעילא ולעילא
(יכולת התפשטות שונה של חומרים שונים יצרה דיסקים
בצורות גלים).

בשנה הראשונה לפתיחת המגמה בעירוני ה’ היו לי  2קבוצות:
האחת ממגמת כימיה והאחרת קבוצת מבוא לכימיה ,שתיהן
בשכבת י’ .לכל אחת מהן התאמתי פרויקטים שונים.
בתחילת השנה התבקשה קבוצת המבוא לכימיה לחקור
ולהציג את פרויקט "היום לפני" ,משמע לחפש אירועים
הקשורים לעולם הכימיה על פי תאריך בשנה.
לפרויקט היו מספר מטרות:
•לאפשר להם לבצע חקירת רשת ולהביא אותה לידי ביטוי
באופן יצירתי.

לתלמידים עצמם ,לחבריהם לכיתה ולכמה שיותר מעגלים
מסביב (לתלמידים אחרים בבית ספר ,לצוות ההוראה ואפילו
לתלמידים ועובדי הוראה מחוץ לבית ספר)  -עכשיו הייתי
צריך לעמוד במילה שלי.

קיר הכימיה הוצב בכניסה למתחם המעבדות כך שכל
תלמידי בית הספר עברו על פניו .תלמידי מבוא ומגמת
הכימיה הציגו על הקיר טעימות קטנות של ידע ומידע ,ואחת
לשבוע הוחלפו קטעי המידע ,ופריט מידע רענן וחדש הוצג
לתלמידי בית הספר בשכבות השונות.
הנחיות:
סיום הפרויקט הראשון הגיע בדיוק במועד לפתיחתו של
הפרויקט השני עם תחילת לימודי הנושא הטבלה המחזורית.
תלמידי מבוא לכימיה הגרילו ביניהם את יסודות הטבלה
המחזורית ויצאו שוב לחקר רשת .מעבר למידע הרגיל
שתלמידים מתבקשים למצוא על היסודות השונים ,הם
התבקשו בין היתר להביא מידע שונה ,מעניין ,יוצא דופן
שיעורר עניין וסקרנות בקרב מי שיקראו את המידע.

•לשתף במידע שונה ,מגוון ,שאולי לא מעניין ללמוד אבל
כן מעניין לשמוע עליו .מידע שלרוב לא מונגש בשיעורים.

מטרות הפרויקט היו דומות למטרות המצוינות מעלה אבל
הנושא היה שונה .מטרה נוספת שנוספה לאור הצלחת
הפרויקט הראשון הייתה יצירת תוצר שיהווה "גאוות יחידה"
לתלמידי המבוא .ככה נולדה יצירת הטבלה המחזורית
הגדולה בארץ .זו לא תצוגה דו-ממדית אלא "פסל סביבתי"
תלת-ממדי צבעוני המושך את העין והמאפשר לגעת ,לסובב,
לקרוא ופשוט לשוטט בין היסודות השונים.

הביצוע הצריך תכנון מראש ,והשבועות בשנה חולקו בין
התלמידים .כל התלמידים חקרו על אירועי אותו שבוע לאורך
ההיסטוריה ואיתרו מידע מעניין מתוך מספר מקורות מידע
שהעמדתי לרשותם .התלמידים קיבלו מחוון מדויק כך שידעו
מה לעשות ,מתי ,מה מצופה מהתוצר וכיצד להגישו.

כמו בכל פרויקט טוב גם פה התבקשו תכנון מוקדם וחשיבה
יצירתית .החל מהשאלה איך יהיו בנויים חלקי המידע של
הטבלה המחזורית – לדוגמה ,הצורך באחידות במבנה הגשת
המידע  -דרך אופן הצגתו בתוך מבנה הטבלה המחזורית,
וכמובן  -בניית המבנה עצמו בביצוע אב הבית והלבורנט
המוכשרים שלנו .הטבלה המחזורית שגובהה מעל  2מטר
ואורכה מעל  5מטרים ,עומדת לתפארת ברחבת הכניסה
למתחם המעבדות לצד קיר הכימיה  -מיקום מנצח שאינו
מאפשר התעלמות!

•לבצע למידת עמיתים על ידי שיתוף במידע שצברו.
•לעורר עניין בכימיה ובמגמת הכימיה על ידי הצגת המידע
באופן חזותי ומעורר עניין אשר יהיה גלוי בפני כול תלמידי
בית הספר ("שיווק ומכירה" הם לא מחוץ לתחום בגיוס
למגמה).

קבוצת תלמידי המגמה קיבלו פרויקט עם מטרות דומות
ותוצרים דומים .נושא החקר שלהם היה הספר "כימיה ברוח
הזמן"  100 -שנות כימיה כחול לבן במכון ויצמן .מתוך הספר
הם בחרו נושאים אשר אותם סיכמו והציגו בצורה מגוונת.
כעת נותר היה להציג את תוצרי העבודות .אם אמרתי שהדגש
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המדען הגדול שחזה את העתיד
גדול הכימאיים
דימיטרי מנדלייב היה הכימאי שפיתח בשנת  1869את
הטבלה המחזורית ,או המערכה המחזורית .הוא סידר בה
את כל היסודות הידועים לו .אחת העבודות החשובות
והמשפיעות בתולדות המדע .הרצינות ,החזון ,התבונה
והיצירתיות של שהפגין מנדלייב בעבודתו היו לאבן דרך
חשובה בתולדות המדע.

במהלך העשורים הראשונים לקיומו של מכון
וייצמן -הרבה מכימאי המכון הקדישו מאמצים
רבים לחקר המבנה ,התכונות והשימושים של
הפולימרים.

אז מהו בעצם פולימר?

איך הוא עשה זאת?
המדען הרוסי מנדלייב סידר את היסודות בטבלה הנקראת על שמו -הטבלה המחזורית של
מנדלייב .בתקופתו של מנדלייב היו ידועים רק  63יסודות .מנדלייב שהיה שחקן קלפים
שאהב לשחק סוליטר רשם את תכונות של כל יסוד על פתק נפרד .כאשר חיפש סדר הגיוני
לסידור הפתקים ראה כי ליסודות מסוימים תכונות דומות
וכי ניתן לחלק את היסודות למשפחות על בסיס התכונות
המשותפות הללו.
וביום שני 17 ,בפברואר  ,1869מצא מנדלייב שכאשר
היסודות מסודרים בסדר עולה של משקלים אטומיים,
ותכונותיהם משתנות בהדרגה ,וכן שלאחר כל כמה
יסודות שב ומופיע באופן מחזורי יסוד שתכונותיו והתנהגותו דומים ליסוד שהופיע קודם לכן.
בטבלה שלו סידר מנדלייב את היסודות כך שבטורים האנכיים " -מחזורים"  -השתנו התכונות
בהדרגה ואילו בשורות האופקיות " -משפחות"  -ניצבו יסודות דומים (בטבלה המחזורית
המודרנית התחלפו תפקידי השורות והטורים).

פולימר היא מולקולת ענק המורכבת ממספר בלתי
מוגבל של יחידות בסדר מסוים שחוזר על עצמו.
דוגמאות מוכרות לפולימרים הם הדי-אן-איי וחלבונים.
המדענים חקרו את תכונותיהם של פולימרים טעונים חשמלית ואת
יחסי הגומלין שלהם עם יונים ומולקולות קטנות .בעקבות מחקרים אלו
צמחו המצאות שימושיות רבות כגון :תרסיס של תמיסת פולימר
להגנה על פירות ,חומרים מעכבי שריפה ,פוליאסטר משופר ,קוטלי
חרקים ,פלסטיק מיוחד לכיסוי חממות וקרומים בעלי תכונות ייחודיות.
דוגמא ליחידה החוזרת על עצמה פעמים רבות
(מונומר) וכך יוצא לנו שרשרת ארוכה של חוליות
הנקראת פולימר

יותר מדוייק ממגלי היסודות...
הסידור של מנדלייב היה כל כך מדוייק
שמנדלייב ניבא את מציאתם של
יסודות שלא היו מוכרים בתקופתו .הוא
גם ניבא את תכונותיהם .בחלק
מהמקרים ,התחזיות של מנדלייב היו
מעט שונות מהתוצאות שקיבלו מגלי
היסודות .רק כעבור שנים רבות ,כאשר
ציוד חדיש ומשוכלל עמד לרשות המדענים ,התברר כי התחזית של מנדלייב לגבי התכונות
של היסודות היתה יותר מדוייקת מאלה של מגלי היסודות.

מקורות מידע:
.1
.2

מקורות מידע:
שם המגישה:
דניאל דביר






דימטרי מנדלייב -ויקיפדיה
המערכה המחזורית הראשונה -המרכז הארצי למורי כימיה
מי היה דימטרי מנדלייב גדול הכימאים? -אינציקלופדיית
אאוריקה
כך הגה דימיטרי מנדלייב את רעיון הטבלה המחזורית -הידעתן

.3
מאי מלובץ

.4

מכון דוידסון -פולימרים
אנציקלופדיית  -YNETפולימר ,מתוך
כימיה
ניוטון המצאות גדולות באמת -המצאת
הפלסטיק
כימיה ברוח הזמן -פולימרים

עבודות תוצרי מבוא לכימיה ומגמת כימיה

הטבלה המחזורית .משמאל לימין :מורה לכימיה; הגב’ ליאת אפלבוים ,מנהלת עירוני ה’ מודיעין,
ד"ר דורית טייטלבאום ,מפמ"ר כימיה .לבינסקי רן ,מורה לכימיה ,עירוני הי מודיעין
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תלמידי כיתה יוד  -הנבחרת שבנתה את חדר הבריחה

בשלב זה עוד לא הגענו למחצית השנה הראשונה לקיומה
של מגמת כימיה בבית הספר ,וכבר כל תלמידי בית הספר
מכירים את המגמה וחשופים לפרטי מידע מגוונים מעולם
הכימיה .והנה תלמידי הכימיה לומדים מחוץ לקופסה,
מבצעים תוצרי למידה מגוונים ובדרכי למידה מגוונות,
עובדים כיחידים וכקבוצה ,מבצעים למידת עמיתים ונחשפים
לפרטי מידע מעבר לסילבוס הרשמי.
עכשיו נותר הפרויקט המרכזי של תלמידי המגמה  -חדר
בריחה כימי .החל מ  2006החלו לצוץ ברחבי העולם חדרי
הבריחה הנחשבים היום לטרנד בילוי ,ובישראל לבדה יש
מעל ל 200 -חדרי בריחה .לצערנו למידה בדרך משחק
פוחתת עם הגיל " :למידה בדרך משחק נפוצה יותר בבית
הספר היסודי ,מתמעטת בחטיבת הביניים ונזנחת כמעט
לחלוטין בחטיבות העליונות .מחקרים רבים הוכיחו שמשחק
הוא חלק מתהליך הלמידה בכל גיל" (הויזינגה.)1984 ,
אל "חדר הבריחה הכימי" נחשפתי בעקבות פעילות חדר
בריחה שהועברה על ידי ד"ר רן פלג וד"ר מלכה יאיון אשר
הגו ,פיתחו ומפעילים חדר בריחה בכימיה במסגרת המרכז
הארצי למורי הכימיה .ביוזמת ד"ר דבורה קצביץ ,ראש
המרכז הארצי למורי הכימיה ,ובתמיכה ועידוד של ד"ר דורית
טייטלבאום ,מפמ"ר כימיה.
אני אישית נהניתי מאוד מחדר הבריחה .עצם הרעיון להביא
חדר בריחה לתלמידים הוא רעיון מעולה .הם נהנים ,מביאים
3

לידי יישום את הידע שצברו במהלך הלמידה .אבל לאחר
שעה קצרה זה נגמר ,וכל שנותר הוא זיכרון של חוויה
מדהימה  - 3אבל אני רציתי יותר.
לקחתי את חדר הבריחה המסורתי צעד אחד קדימה.
המתודה של מכון ויצמן הייתה להביא לתלמידים חדר בריחה
מן המוכן ולתת להם להתנסות בחוויית חדר הבריחה כחלק
מתהליך הלמידה .מי שעשה את חדר הבריחה המקורי היו
צוות המרכז הארצי למורי הכימיה ולאחר מכן מורים לכימיה
שהשתתפו בהשתלמות בנושא .המתודה שלי אמרה:למה
לא לתת לתלמידים לתכנן ,לפתח חדר בריחה ,לבנות אותו
ולהפעילו עבור תלמידים אחרים?
לפעילות חדר הבריחה נלווה ערך מוסף .התלמידים למדו את
החומר מתוך הנאה ועניין .הלמידה הגיעה אל עולמם שחדרי
הבריחה הם חלק ממנו .זוהי חדשנות העונה על הגדרות
"למידה משמעותית" ,העברת חומר הלימוד לתלמידים
בצורה חווייתית .חדשנות היוצרת סינרגיה בלמידה וכמו
שקראנו לזה בהתחלה  -שגשוג.
לפרויקט היו מטרות גלויות ומטרות "סמויות" .המטרות
הגלויות עבור תלמידי מגמת הכימיה היו למידה חווייתית,
יצירתית ומתן הערכה חלופית .המטרה "הסמויה" הייתה
חלק "ממזימה" שיווקית שממש לפני ערב המגמות ,ביקשה
לחשוף בפני תלמידי שכבת ט' את עולם הכימיה ולגרות
אותם לבחור במגמת הכימיה.

http://www.ynet.co.il/ar ticles/0,7340,L- 4906096,00.html
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תלמידי ט’ במהלך חדר הבריחה

תלמידי כיתה ט' פותרים חידה בחדר הבריחה הכימי

הביצוע היה מורכב ודרש תכנון מוקדם ומדוקדק ביותר .ללא
ניסיון קודם ורק עם היכרות עם חדר הבריחה הכימי של
המרכז הארצי למורי הכימיה במכון ויצמן התחלתי לבצע
בעצמי חקר רשת מעמיק כדי לראות כיצד אני הופך רעיון
לבר ביצוע .בניתי תהליך לביצוע ,הרכבתי מחוון המאפשר
לתלמידים להבין מה מצופה מהם וכיצד הם הולכים לקבל
הערכה על תפקודם .כבר בעת הצגת הרעיון בפני התלמידים
ההתלהבות הרקיעה שחקים .מכיוון שהכול ראשוני ,ואין
במרשתת מידע בעברית ,נדרשו התלמידים לקרוא ולתרגם
מאנגלית הנחיות לבניית חדרי בריחה ,רעיונות לחדרי
בריחה ,הם חקרו על סוגי חידות לחדר בריחה .לאחר
החקירה הראשונית יצאנו לחדר בריחה על מנת לחוות את
החוויה ולקבל רעיונות נוספים .נושאי הלימוד השונים חולקו
בין קבוצות התלמידים ,משימתם הראשונה הייתה לסכם
את החומר ולשתף את הקבוצות השונות בידע שנצבר.
לאחר מכן הם בנו "חידות" לפי הנושאים שאותם סיכמו,
חלקם "חידות יבשות" וחלקם עם ניסויים .לכל החידות
נרשמו רמזים מתאימים לעת הצורך .כל קבוצה הציגה רעיון
לסיפור מסגרת .בשלב המסכם הוחלט על סיפור המסגרת
של חדר הבריחה ועל החידות אשר ישתתפו בו .בוצעה
חשיבה על תהליך "הצעידה" בחדר הבריחה (מה בא לאחר
מה) ,בוצעה חשיבה על הציוד הדרוש לניסויים השונים ועל
האביזרים לתפאורה של החדר .לאחר כל התכנונים ניגשו
התלמידים לביצוע .התוצאה הייתה מדהימה .החל מהסרטון
הפותח לחדר הבריחה דרך התפאורה ועד לתכנים שהוצגו
בחדר הבריחה .הראשונים שהתנסו בחדר הבריחה היו
תלמידי מבוא לכימיה שנתנו פידבק ראשוני שבזכותו בוצעו
תיקונים שונים .לאחר מכן ביקרו והתנסו כל תלמידי שכבת
ט’ בחדר הבריחה .את חדר הבריחה הפעילו תלמידי
המגמה בתורנות .בכל סיום מחזור בוצעה החזרת חדר

הבריחה למצב ההתחלתי ,דבר שדרש מסירות ומחויבות
לפרויקט .הפידבק של כל המבקרים היה מדהים .מורים
משני בתי ספר בעיר ,ותלמידיהם עמם ,באו לצפות ולחוות
בחדר הבריחה .ולאחרונה התבשרתי מאחת התלמידות על
המערך הדומה שבנתה בתנועת הנוער שבה היא מדריכה.
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מחוון https://goo.gl/ XGGGQ6 :
סרטון פתיחה https://goo.gl/ XgDh8J :

הפרויקטים "קיר כימיה" "הטבלה המחזורית" ו"חדר
הבריחה" היו פורצי דרך ואף פורסמו בעיתונות המקומית
וב"הגיע זמן חינוך" .מנהל מחוז ירושלים במשרד החינוך,
מר מאיר שמעוני וצוותו ,המפמ"רית לכימיה ,ד"ר דורית
טייטלבאום ,ראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ויושב ראש
מרכז השלטון המקומי ,מר חיים ביבס ,חברי מנהל החינוך
בעיר ומורי כימיה באזור מודיעין הגיעו לצפות בתוצרים
השונים ולהתרשם מחדר הבריחה.
שנת הלימודים תשע"ח נפתחה כאשר לנגד עיניי הפרויקטים
אשר יצאו לפועל בשנת הלימודים הקודמת ,ומטרה אחת
ברורה  -להשתדל לא לחזור על עצמי ולשפר ככל הניתן.
במקום פרויקט "היום לפני" תלמידי מבוא לכימיה מבצעים
פרויקט דומה בנושא "אישים בכימיה" .הם מקבלים את
רשימת זוכי פרסי נובל בכימיה ,מחלקים ביניהם את הזוכים,
כותבים תיאור קצר על כל זוכה ובוחרים אחד מהם שאותו
יציגו באופן אטרקטיבי ומעניין על "קיר הכימיה".
תלמידי מגמת הכימיה בכיתות י’ התחילו את השנה עם
"חדר בריחה כימי" כחלק מחזרה על חומרי הלימוד של ח’-
ט’ .התלמידים חוו את חדר הבריחה בשנה שעברה ,והפעם
עושים זאת עם פחות עמימות לגבי התוצר המתבקש.
בהמשך השנה יעבדו תלמידי מגמת י’ על הפרויקט "גילוי
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מר חיים ביבס ,ראש העיר מודיעין ויושב
ראש מרכז השלטון המקומי

המפמ"ר לכימיה ד"ר דורית טייטלבאום

היסודות הכימיים" .הרעיון לפרויקט הגיע לאחר קריאת
הספר המרתק "הכפית הנעלמת" של סם קין בהוצאת
דביר המספר את סיפור מציאתם של היסודות השונים.
הספר חושף סיפורים מרתקים ,ומטרת הפרויקט לחשוף
את התלמידים לסיפורים המרתקים כך שכל אחד מהם
חוקר סיפור אחד ,מתמצת אותו ומביא אותו בדרך יצירתית
לידיעת התלמידים.
המשימה העיקרית שלי היא להמשיך ולהתחדש .להמשיך
ולעשות דברים שהצליחו אבל בצורה שונה במקצת (חדר

תלמידת י’ ,הכותרת "גז אציל" משמעותו" :אני לא
כאן לעזרתכם אלא רק משגיחה"

הבריחה השנה שונה לחלוטין מחדר הבריחה שהיה בשנה
שעברה) ולמצוא באינטרנט רעיונות חדשים.
מקור מעולה לרעיונות הוא אתר .Pinterest
הירשמו בחינם והקלידו מילים כמו כימיה ,משחקי כימיה או
אפילו שם של נושא כמו מול ,סטויכומטריה ,טבלה מחזורית
והתחילו לשחות בין ים של רעיונות יצירתיים מכל העולם.
והכי חשוב – לא לשכוח לשתף!!
פעילות מהנה!

"מפת הדרכים" שלב אחרי שלב בחידות חדר הבריחה
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