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אלי-אקספרס בשירות הוראת הכימיה
מוצרים שיעשו לכם ולתלמידים טוב על הלב

יעל שלייפר*

לבבות  את  לקרב  וניסיונות  שיטות  ברעיונות,  מדובר  רבות 
התלמידים אל מקצוע הכימיה.

כמורים, אנחנו שבויים בקסמה של הכימיה, רואים את היופי שבה 
בכל חפץ, בכל תופעה ובכל היבט של חיינו.

זאת, רובם מצויים בעולם מהיר, של מותגים,  תלמידינו, לעומת 
ממעטים  כמובן  והם  דבר.  יישק  פיהם  שעל  וסרטונים,  ידוענים 
לשוחח על כימיה ועל מדע ולהעלות על נס את העיסוק במחקר 

מדעי.

לאהבת  התלמידים  את  לחבר  העז  הרצון  את  שמרגישה  כמי 
ברזי עולם ההזמנות מאלי-אקספרס,  ובד בבד בקיאה  הכימיה, 
מצאתי את עצמי מחפשת מגוון דרכים ואמצעים לגרום לתלמידים 

לפגוש את הכימיה במקומות לא שגרתיים.

בכתבה הזאת ארצה לשתף אתכם במספר פריטים משעשעים 

שעשויים להגשים את מטרתי, ולהציע לכם לנסות להיכנס לעולם 
הזה, גם אם רק במעט.

בחו"ל  מטיול  ששבה  חברה  מעשור.  יותר  לפני  התחיל  הכול 
והכירה את העניין שלי בכימיה ואת האהבה שלי למקצוע/תחום, 

קנתה לי במתנה וילון אמבטיה ועליו הדפס הטבלה המחזורית. 

בכל  צבועה  היא  הזו כאשר  יש בטבלה  חן  לעצמי כמה  חשבתי 
ויחד  או אחרת,  כזו  יסודות  מייצג משפחת  כל צבע  גוני הקשת, 
אותה  מבין  שלא  מי  שגם  ומשמחת,  צבעונית  תמונה  מתקבלת 

יכול בקלות להישאב במבטים אליה.

ועולם הצריכה הייתה בהיותי  בין הכימיה  נקודת המפגש הבאה 
סוכריות  של  המותג  בחנות  בכימיה,  שני  לתואר  סטודנטית 
הטבלה  לראווה  מוצגת  שם   ,m&m’s האהובות  השוקולד 

המחזורית של טעמי הסוכריות. 

פעילויותפעילויות
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פריטים  כמה  עוד  לאמתחתי  הצטרפו  ובינתיים  השנים  חלפו 
כאלו ואחרים שיש בהם אזכור של מושגים מעולם הכימיה. אבל 
כאשר  עצומים,  לממדים  התחביב  התרחב  האחרונות  בשנים 
הרכישה באינטרנט נעשתה נגישה לכל אדם, ובעיקר לכל כיס.

מצאתי שישנם מסביב לעולם "משוגעים" רבים ויצירתיים 
שקונים ומוכרים פריטים מכל מיני סוגים, ובהם: שרשרות 
מקוצרות  מבנה  נוסחאות  הם  שתליוניהם  ועגילים 
סימולי  דוגמאות של  ביגוד עם  פריטי  של מולקולות, 
ליצירת שכבת לק לציפורניים  יסודות, חותמות 
הספרות  שאת  שעון  האטום,  סמל  בצורת 
מגן  כיסוי  יסודות,  סמלי  מחליפים  בו 
התיק,  לעיטור  סיכות  לטלפון, 
המחשב  לעכבר  משטח 
כולם  עוגיות,  וחותכני 
הכימיה,  מעולם  בעיטורים 

והיד עוד נטויה.

הוראת  לבין  זה  בין  ומה  הללו?  הרכישות  כל  עם  עושים  מה  אז 
הכימיה?

התשובה שלי מתחלקת לשלושה חלקים:

1. אווירה – עוד לפני שהתייחסנו למידע עצמו שבתוך כל מוצר, 
אווירה  בכיתה  יוצרת  הללו  הפריטים  עם  לשיעור  ההגעה  עצם 
תלמידים  לעיתים  הציורים.  ועל  הסימולים  על  שיחה  שמזמנת 
מה  ולשמוע  אגיע  פריט  איזה  עם  לראות  חיכו  שהם  לי  סיפרו 

ההזמנה האחרונה שלי. תלמידים נהנים לשנות את נושא השיעור 
מהתוכן עצמו, וכך ניתן להכניס תוכן "בדלת האחורית".

2. השראה – תלמידים העידו שעצם הגיעי עם הפריטים הללו, 
גם ללא שיחה או דיון, חיזק בקרבם את התחושה שזהו מקצוע 
אהוב ומרגש. הם נהנו לראות עד כמה אני "מכורה" לנושא. כך 
נוהגת להתחפש בתחפושות  למשל, מדי שנה בחג הפורים אני 
שקשורות לכימיה. השנה התחפשתי לגיבורת אל-מתכת, בעזרת 
סמל  ועליה  כסופה  וגלימה  המחזורית  הטבלה  של  מודפס  טייץ 

איקס ענק.

3. הוראה – חלק מהפריטים ניתן בהחלט לשלב בהוראת נושא 
)זו  למלאה  מקוצרת  מבנה  נוסחת  המרת  לדוגמה:  מסוים, 
שמופיעה בתליון שרשרת או עגילים(, זיהוי קבוצות פונקציונליות, 
זיהוי שגיאות ברישום השפה הכימית בהדפסים השונים, דיון על 

מגבלות מודל מדעי.

השילוב של הפריטים במהלך ההוראה שובר את השגרה בשיעור. 
לאחרונה תלמידים רבים אפילו שולחים אליי תמונות של איזכורים 
שהם  תוך  היום-יום  בחיי  בהם  נתקלים  שהם  כימיים  לסימולים 
כאשר  במיוחד  מרגש  זה  בפרסומים.  אי-דיוקים  על  מעירים 

התלמידים נעשים עירניים ומעורבים בנושא!

לתלמידים  כשי  להיות  יכול  בהוראה  הפריטים  של  שילוב  עוד 
טקס  ביצוע  או  המחזורית,  הטבלה  שכריכתה  מחברת  כדוגמת 

חלוקת סיכות תלמידים שסיימו את לימודיהם במגמה.



27על כימיה | גליון 36 ■ אוגוסט 2020

)35 נק'( יעל מעוניינת לרכוש באליאקספרס את החולצה הזו.  .3

עיזרו ליעל לענות על התהיות הבאות לפני הרכישה:

מהי נוסחת מבנה המקוצרת של המולקולה? א. 

מהי הנוסחה המולקולרית של המולקולה? ב. 

משולש  טטרהאדר,  הבאות:  הגיאומטריות  הצורות  את  וסמנו  מצאו  ג. 

מישורי, פירמידה משולשת.

מצאו פחמן בעל מטען חלקי שלילי ופחמן בעל מטען חלקי חיובי. הראו  ד. 

חישוב

מבין הקשרים המסומנים ב )1( ו- )2( קבעו מיהו החזק יותר. נמקו. ה. 

זכורה לי במיוחד שאלה שחיברתי למבחן בהשראת הנושא, ראו 
שאלה במסגרת למעלה:

ובימינו אי אפשר בלי אזכור מחלת הקורונה. כשהתחילה החובה 
ומייד  שמריי  על  קפאתי  לא  הציבורי,  במרחב  מסכות  לעטות 
המחזורית.  הטבלה  הדפס  כמובן,  ועליה,  בד  מסכת  הזמנתי 

כאשר שבנו להוראה פרונטלית בכיתות, נעזרתי לעיתים במסכה 
כאשר נדרשתי לדוגמאות של סימול יסודות, זיהוי מסה אטומית 

ממוצעת ומספר אטומי שהופיעו על המסכה.

אני מאחלת לכם הוראה ורכישה מוצלחות ויעילות ואשמח לסייע 
ולהמליץ על הזמנות לכל אחת ואחד!
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