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משמעותית .הכתבה כוללת גם את תוצאות מחקר זה.
במדור "פעילויות" חושפת אותנו יעל שלייפר לפריטים משעשעים שאפשר להשיג באתר עלי אקספרס .פריטים אלו עשויים לחבר
רגשית את התלמידים למקצוע הכימיה ,כמו גם לעזור למורים לגוון את ההוראה שלהם .אתם מוזמנים לגלוש באתר עלי אקספרס
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מורי הקהילות לפעילויות.
"פינת התלמידים" מציגה שני פריטים מהתחרות "יש לנו כימיה" שיוצריהם זכו במקום ראשון .האחד ,במסלול כתבות" ,אבל זה רק מיץ
אשכוליות" מאת דוד גרשליס ,אריאל דרון ושלי דולגר .כתבה המסבירה מדוע יש להימנע משתיית מיץ אשכוליות בד בבד עם נטילת
תרופות מסוג סטטינים להורדת כולסטרול .השני במסלול הצילומים ,הוא צילום " 80וארבע" שצילמו רום בן דוד ויערה ברגר .הצילום נועד
להדגיש את חשיבות ייצור הקולגן בגופנו.
לסיום ,מורים אשר ערכו פעילויות מעניינות בבית הספר שבו הם מלמדים ,או השתתפו בסיורים או בכנסים ,ורוצים לשתף בכך את
קהילת המורים – מוזמנים ליצור קשר עם המערכת בהקדם ,כדי שנוכל לפרסם את הדברים בגיליון הבא.
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ד"ר דורית טייטלבאום מנהלת תחום דעת כימיה ,המזכירות הפדגוגית ,משרד החינוך
מורים יקרים,
מקצוע הכימיה נמצא בתנופת התפתחות בשנים האחרונות .יותר תלמידים לומדים כימיה בהיקף  5יח"ל ,יותר מורים מלמדים כימיה בחטיבה העליונה ,יותר
בתי ספר פותחים מגמת כימיה ויותר בתי ספר מרחיבים את מגמת הכימיה .מספר מסיימי כימיה בהיקף  5יח"ל עמד בשנת  2019על כ 10,800 -תלמידים.
ברמה הלאומית ,כימיה היא מנוע צמיחה משמעותי למשק הישראלי .מקצוע הכימיה מהווה בסיס משמעותי לתחומים רבים ומאפשר לתלמידים להתקדם
ולהתפתח בהמשך דרכם בכל נושא אותו ירצו ללמוד בעתיד.
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א אנו נערכים ללימודים בנוכחות מגפת הקורונה .הניסיון שצברנו בחודשים האחרונים מעיד שעלינו להיות ערוכים
להודעות על שינויים ועדכונים מעת לעת ,בהתאם להנחיות הממשלה ,משרד הבריאות ומשרד החינוך .בהנחיית מנכ"ל משרד החינוך ,אנו בפיקוח על הכימיה
נערכים בכמה מישורים :תוכנית הלימודים ,מיקוד החומר לבחינת הבגרות במועד קיץ תשפ"א ,יישום של דרכי הוראה-למידה מקוונות המותאמות ללמידה
מרחוק ופיתוח מקצועי מותאם ללמידה מרחוק.
בימים אלו אנו שוקדים על הכנת מאגר חומרים מקוון ללמידה מרחוק ,המותאם להוראת הכימיה .בכל שאלה ,בקשה והתייעצות ,יעמדו המדריכים לרשות
המורים לכימיה ומנהלי בתי הספר.
דגש מיוחד ניתן השנה לקשר הרגשי עם תלמידנו ,ליצירת אקלים לימודי מיטבי הכולל מעורבות גדולה של התלמידים בלמידה מרחוק ,לעידוד התלמידים
לשאול שאלות ,למתן חיזוקים על ביצועים ולמידה רציפה ולהגברת התקשורת בין המורה לתלמידיו.
להלן פירוט קצר על הפעולות בהן אנו בפיקוח על הכימיה נוקטים:
1.תוכנית הלימודים כולל מיקוד החומר לבחינת הבגרות שתתקיים במועד קיץ תשפ"א
תוכנית הלימודים בכימיה נשארה כשהייתה .אולם ,עבור תלמידים שניגשים לבחינת הבגרות בכימיה בקיץ תשפ"א ,הותאם מיקוד לבחינה .המיקוד
מתפרש על כל חלקי תוכנית הלימודים בכימיה ,30% ,15% ,55% :ועל כל השאלונים בכתב ,בעל פה ובהערכה חלופית.
המיקוד אינו חל על תלמידי כימיה בכיתות י' ו-יא' שלא ניגשים לבחינת הבגרות במועד קיץ תשפ"א.2021 ,
2.הכנת מאגר חומרים מקוון ללמידה מרחוק המותאם להוראת הכימיה
במטרה לסייע בהוראה מיטבית בלמידה מרחוק הכנו עבור המורים "חכות ודגים".
החכות הן קישורים ומראי מקומות מהם ניתן ללמוד :על למידה מרחוק ,על היכרות עם אמצעים דיגיטליים ,על עקרונות של שיעור מקוון והוראה היברידית,
על השיעורים המצולמים ,על סרטונים באתרים שונים ,על משחקים ללמידה ,על מצגות מ"כימיה ברשת" ועוד.
הדגים הם תכנים בכימיה מותאמים להוראה-למידה מרחוק .החומרים מתייחסים בעיקר לשני הנושאים הראשונים שמורי כימיה רבים מלמדים בדרך
כלל בתחילת השנה בשכבות י' – י"ב .מידע זה מהווה מודל למורים כיצד ניתן לשלב בשיעור מרחוק אמצעים שונים .בניית שיעורים נוספים בנושאים
אחרים תעשה בסיוע המדריכים ומורים עמיתים במסגרות שונות שיפורטו בסעיף הבא" :פיתוח מקצועי".
3.יישום של דרכי הוראה-למידה מקוונות המותאמות ללמידה מרחוק
במטרה לסייע בהוראה מיטבית בלמידה מרחוק הכנו עבור המורים מקורות מידע בהם יוכלו להיעזר בתכנון למידה מרחוק אפקטיבית :לדוגמה :מהי
למידה מרחוק מיטבית ,מהם העקרונות של שיעור מקוון ושל הוראה היברידית מיטבית ,מהם האמצעים הדיגיטליים השונים העומדים לרשות המורים,
כולל מהם היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם .איך יוצרים כיתת זום? איך מפצלים את הכיתה לחדרים? ואיך יוצרים כרזה דיגיטלית?.
4.פיתוח מקצועי מותאם ללמידה מרחוק
השנה ,הדגש בפיתוח המקצועי של מורי הכימיה יהיה הוראה ולמידה מרחוק .בהקשר זה יפתחו כמה השתלמויות שחלקן יפתח כבר במהלך החודשים
אוגוסט-ספטמבר .ההשתלמויות יפורסמו למורים באתר המפמ"ר ובמיילים מהפיקוח והמדריכים.
דוגמאות להשתלמויות השנה :סרטונים בכימיה ,תיכון אקדמי מקוון ,דיבור בפני קהל – מדברים כימיה ,פדגוגיה בעידן החדש ג' ,התלקיט הדיגיטלי
והוראה מיטבית מרחוק.
הפיתוח המקצועי יתקיים גם במסגרת קהילות מורי הכימיה הפזורות ברחבי הארץ מהצפון לדרום :במג'אר ,בכרמיאל ,בנצרת ,בחיפה ,בכפר סבא,
בטירה ,ברחובות ,במודיעין ,בקרית גת ,בבאר שבע.
מפגשי מדריך ומוריו – במהלך השנה יתקיימו ארבעה מפגשים מסוג "מדריך ומוריו" .למפגשים אלו מזמין המדריך את כל המורים אותם הוא מדריך,
לשיח בנושאי הל"ה – הוראה ,למידה ,הערכה .המורים משתפים בהצלחות ,באתגרים ,בתובנות ,בדרכים לשיפור ההוראה ועוד .מפגשים אלו מעצימים
את הקשר בין המורים ותורמים לשיתופי פעולה פוריים.
5.חיזוק הקשר הרגשי עם התלמידים ליצירת אקלים לימודי מיטבי
כולנו רגילים להוראה המסורתית "מורה מול כיתת תלמידים" .המורים כמו התלמידים – לא רגילים להוראה-למידה מרחוק.
בתקופה זו עלינו להיות גמישים וגם זריזים לשנות הרגלים ודפוסי פעולה .במילה אחרת זמישים .ההנחיות עשויות להשתנות מיום ליום ,משבוע לשבוע,
ועל המורים והתלמידים להסתגל במהירות לשינויים הנדרשים .לשינויים אלו יכול להיות ממד רגשי שעשוי להשפיע על הלמידה ,על אקלים הכיתה ועוד.
ולכן עלינו להביא למודעות של המורים את ההיבטים הרגשיים האפשריים מצד התלמידים (ואולי גם מצד המורים) ,ולייצר שיח של המורים לכימיה גם
בתחום זה .לכן נמליץ למורים על שורה של שותפויות אפשריות :עם הנהלת בית הספר ,עם היועצת ,עם המחנכת ועם ההורים.
ברצוני להודות למדריכים ,לרכזים ולמורי הכימיה ,על העבודה היום יומית הברוכה ,ועל התרומה שלכם להגדלת מספר לומדי הכימיה בארץ בשנים האחרונות,
בשיתוף עם מנהלי בתי הספר.
אני מאחלת לכולנו שנה של הוראה מצוינת וקשר משמעותי עם התלמידים ,עם הצוות החינוכי בבתי הספר ועם ההנהלה הבית ספרית ,שנה של צמיחה
והתפתחות המקצועית.

בברכת המשך עשייה טובה ופוריה בשנה מיוחדת זו !

4
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חזית המדע

"מבנים ננומטריים – גאומטריה שמשנה את העולם"
ירדן דניאלי*
זה שנים רבות ,מורים ברחבי הארץ בוחרים ללמד את תלמידיהם
את מבנית הננו-כימיה .הבחירה היא כמעט טבעית .מדובר
במבנית שמתארת את ליבת ההשתלבות של כימאים בטכנולוגיות
מתקדמות ,סגירת מעגל מושלמת לצעדים הראשונים ב"מבנה
וקישור" וב"מבנה האטום" שלמדו הילדים בכיתה י' ,ובייחוד ,היא
מבנית שחיה בעולם דינמי ומשתנה שלא מפסיק לספק עניין
ומקור לפעילויות העשרה ועומק בכיתה.

העולם לשלוט על הצורה (הגאומטריה) של הננו-חלקיקים ועל
הערך המוסף שנותנת הצורה ליישומים וכן על תגליות מפתיעות.
בכל אחד מהמחקרים שיוצגו כאן ,הצורה משחקת תפקיד חשוב
ומרכזי בהתנהגות המערכת .כל אחד מהמחקרים שייוצגו כאן
יכול להוות מקור השראה עבור מורים לדיונים מעשירים בכיתה,
לפרויקטים של הערכה חלופית ואפילו למטלה בבחינה ,עטופה
בסיפור מסגרת פיקנטי.

נושא הננו-טכנולוגיה מקבל את הביטוי המרכזי בעיקר לקראת
סוף לימודי מבנית הבחירה ,כאשר אנו מתחילים לדון עם
התלמידים על המבנה האלקטרוני של מוצקים .פרק זה פותח בפני
המורים דלת לחשוף את התלמידים להמצאות ותגליות בעולם
החומרים הנקשרות לתכונות האלקטרוניות של מוצקים-שבבים
מבוססי מוליכים למחצה וננו-חלקיקים מתכתיים ולדון עימם
על המצאות ותגליות אלה .בפועל ,עולם הננו-טכנולוגיה כולל
דרגות חופש רבות ומגוונות ,שלא כולן קשורות בהכרח למבנה
האלקטרוני ,וגם לא לגודל החלקיק .מטרתו של מאמר זה היא
להרחיב מעט את היריעה על היכולת המגוונת של כימאים ברחבי

המאמר מזמין אתכם המורים ,לערוך היכרות קצרה עם מחקרים
מובילים על ננו-חומרים ,כשבליבת הגילוי או המחקר עומדת
צורה ,או גאומטריה מבנית ייחודית ,שמשנה ברמה הננומטרית
את התכונות של החלקיקים ומהווה הכוח המניע שלהם לבצע את
הפונקציה שעליה מדווחים .בסופו של כל דיווח מחקרי כזה תופיע
פסקה ממני תחת הכותרת "קצת השראה לתלמידים" .פסקה
השמה דגש על המקומות שבהם אפשר לשלב את המחקר
בהוראת המבנית ,ובכלל במקומות רלבנטיים ברצף הוראת
הכימיה בתיכון .שתילה של הרעיונות הללו בשלבים שונים של
ההוראה יאפשרו לקבל תמונה גדולה שתתחבר לתלמידים אל

* ירדן דניאלי ,מורה לשעבר במסלול עתידים להוראת המדעים ,וכיום סטודנט לתואר מוסמך למדעי הכימיה במחלקה לחומרים ופני שטח שבמכון וייצמן למדע ,רחובות.
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מול העיניים לקראת סיום לימודיהם במגמה בכיתה יב ,ובעצם,
זו הרי כל התורה של הוראה ולמידה משמעותית -היכולת לחבר
את נושאי הבסיס שך הבחינה החיצונית אל מבניות הבחירה.
אין ספק שזה יכול להעמיק מאוד את המסר המדעי אתו יסיימו
התלמידים את לימודיהם.

ננו-מוטות של מוליכים-למחצה בעלי יכולות
קטליטיות משופרות1
מה חדש? במחקר משולב של פרופ' אורי בנין ופרופ' שלמה
מגדסי מהאוניברסיטה העברית שבירושלים מצאו דרך חדשנית
ומקורית לעודד תגובות פלמור ללא צורך בממס .כידוע ,יצירת
פולימר ממונומרים בשיטה של פלמור רדיקלי מצריך שימוש
בחומר הקרוי איניציאטור .תפקידו של האיניציאטור הוא לייצר
רדיקלים בתגובת שרשרת הגורמת למונומרים להתחבר זה לזה
בקשרים קוולנטיים וליצור למעשה את המולקולה המוארכת של
הפולימר .רוב האיניציאטורים משופעלים ליצירת רדיקלים תחת
הקרנה של אור בתחום העל-סגול ( )UVונשמרים בתוך ממסים
הידרופוביים במיוחד ,מה שמגביל את השימוש שלהם בסביבות
פולאריות.
במחקר הנ"ל פיתחו החוקרים מבנה היברידי הבנוי מננו-חלקיק
מתכתי (זהב) וממוט מוארך המחובר אליו ,שהוא למעשה גביש
של מוליך למחצה (מל"מ) .בזמן הקרנת המוליך-למחצה בקרינה
המתאימה לעירור (יכולה להיות בתחום הנראה או בתחום העל-
סגול כתלות בפער האנרגיה של המל"מ) ,ההקרנה מעוררת
אלקטרונים לפס ההולכה ,ויוצרת חורים בפס הערכיות ,עד
כה בתיאור של תהליך רגיל למדי גם עבור התלמידים .בנקודה
זו נכנס החידוש הנובע מהגאומטריה הייחודית של המבנה.
האלקטרונים והחורים נפרדים בתוך המוט המוארך ומורחקים

O-2

O2
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O

h+
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מיצג  :1תרשים סכמתי של פעולת האיניציאטור החדשני 1.ננו-מבנה
היברידי של ננו-מוט מוליך-למחצה עם קצה עשוי ננו-חלקיק של זהב.
הפרדת המטענים האיכותית הנובעת מהגאומטריה הייחודית של המבנה
יוצרת אתרי חמצון-חיזור פעילים המייצרים רדיקלים שבתורם מעודדים
תהליכי פלמור במדיום המימי שבו הם נוצרים.

6

זה מזה כשהאלקטרון נמשך אל החלקיק המתכתי שבקצה ,פנוי
לבצע תהליכי חיזור לפי צורך .החורים שנעצרים בגביש המל"מ
הופכים למעשה לאתר חמצון ,ויכולים אף הם להשתתף בתגובות
כימיות הנדרשות ליצירת רדיקלים המחוללים את תהליך הפלמור.
ללא הגאומטריה הייחודית של המבנה ,הפרדת המטען לא הייתה
מתרחשת בנקל ומכאן גדולתו של מחקר זה.
קצת השראה לתלמידים ...במקרה של מחקר זה ,שהוא גם
הראשון בסדרה ,כמעט כל המושגים אמורים להיות מוכרים
לתלמידים .אפשר לדבר על המחקר בהקשר של מוליכים-
למחצה כמחזרים וכמחמצנים (שאינם משתנים נטו בתגובה
מבחינת מטען והרכב כימי) ,על התפקיד שהגאומטריה מילאה
בהמצאה ,על פולימרים ועל חומרים מרוכבים הבנויים מכמה
סוגי חומרים – והגיוון שזה נותן לסל הכלים שלנו ככימאים .חשבו
יחד עם תלמידיכם ,אילו עוד שימושים יכולים להיות לחלקיקים
מצורה זו?

ננו-קוביות של חומרים מגנטיים – התארגנות
ספונטנית של ננו-חלקיקים לסלילים כראליים

2

מה חדש? השליטה על גאומטריה של ננו-חלקיקים מכל מיני
צורות הפכה זה מכבר למומחיותו של פרופ' רפאל קליין ממכון
ויצמן למדע .צוות המחקר של פרופסור קליין פיתח ידע נרחב
באשר לשליטה על צורותיהם של ננו-חלקיקים על ידי ייצוב של
מישורים גבישיים ספציפיים בגביש תוך כדי גדילתו (בדרך כלל
על ידי שליטה באופי המגיבים ובתוספים כמו חומרים פעילי
שטח) .כך למשל ,הוא הצליח לייצר ננו-חלקיקים בצורת קוביות
סימטריות לחלוטין של כסף ( )Agושל ברזל חמצני ( ,)Fe2O3חומר
המכונה גם מגנטיט בשל התנהגותו תחת שדה מגנטי .שאלה
מרכזית בתחום הננו-חלקיקים היא איך למצוא שיטות אלגנטיות
ופשוטות לארגן אותם בצורות מורכבות יותר כמו סלילים ,רצועות
וכולי?
שינוי הצורה מחלקיקים כדוריים של מגנטיט לחלקיקים קובייתיים
שלו גרר שינוי עצום של התנהגות החלקיקים תחת שדה מגנטי;
שינוי הטמון כאמור ביכולת הפנימית של החלקיקים להתמגנט
בכיוונים שונים כתוצאה משבירת הסימטריה של קובייה לעומת
כדור .חישובים תאורטיים הראו כי הכיוון הזה בחלקיקים בצורת
קובייה מקביל לאלכסון הקובייה – מה שכאמור הוביל להתארגנות
של הקוביות בסמיכות זו לזו בכיוון שימקסם את האינטראקציה
המגנטית הזו – מגע קדקוד אל קדקוד ,בדיוק במקביל לאלכסוני
הקוביות .ברמת הצבר ,הדבר הוביל להתארגנות ספונטנית של
החלקיקים אל סלילים הנראים כמו חבלים קלועים .זוהי דרך
אלגנטית לארגן ננו-חלקיקים בצורה סלילית מורכבת ללא שימוש
בשום תבנית וזאת על סמך הסימטריה הייחודית של חלקיקים
מגנטיים שהתגבשו בצורת קובייה.
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קשר בתהליכי ההתארגנות העצמית – מושגים כמו אנטרופיה
וכוחות ואן דר ואלס הם חלק בלתי-נפרד מהתארגנות החלקיקים,
והמחקר הזה למעשה יכול להוות גשר בין פרק החובה למבנית
הבחירה בהוראת הכימיה ולהפוך את האחרונה לאינטגרטיבית
יותר .הנושא גם מציף את ההיבט של התארגנות מערכות ברמות
הבנה שונות ,הממחיש מאוד בבירור כיצד רמת המקרו והמיקרו
קשורות זו בזו.

ננו-חוטים סופר-הידרופוביים של נחושת
הידרוקסיד – אפקט הלוטוס בתוך המעבדה

3

מיצג  :2תמונה מוגדלת של הסליל ושל החלקיקים הקובייתיים שמהם
הוא מורכב 2.תמונת מיקרוסקופ אלקטרוני חודר של מיקרו-סלילים
העשויים צברים של ננו-חלקיקי מגנטיט ריבועיים המאורגנים ספונטנית
תחת השפעתו של שדה מגנטי .בתמונה פנימית ,האוריינטציה שבה
הקוביות יוצרות אינטראקציה הודות לגאומטריה הייחודית המעצימה את
האינטראקציות המגנטיות.

קצת השראה לתלמידים ...המחקר הזה יכול להיות פתח לשיח
עם התלמידים (וגם לפרויקטים של הערכה חלופית) בנושא
התארגנות עצמית של חומרים ננומטריים ויישומים שלהם .כמו
כן בשלב ההוראה של ננו-חלקיקים ומבנה הפסים אפשר לשלב
העשרה בנושא תכונות מגנטיות של חומרים כביטוי לתכונה
קוואנטית נוספת שאנו כמעט לא נוגעים בה בהוראתנו – הספין
של האלקטרון ,שמוזכר אף הוא על קצה המזלג בפרק ההוראה
הראשון הדן במבנה האלקטרוני של האטום הבודד .תהליכי
התארגנות עצמית טומנים בחובם הזדמנות לדיון במאזנים
שבין מנועי התהליכים בטבע :אנתרופיה ואנתלפיה .המאזן בין
אנתלפיה הנובעת מהאינטראקציות -ואן דר ואלס ומגנטיות,
אנתלפיה הנובעת מהסדר המתהווה במערכת הוא חלק בלתי
נפרד מהתארגנות החלקיקים .מחקר זה יכול למעשה להוות

אפקט הלוטוס הוא אולי אחת התופעות המדוברות ביותר
והמוכרות ביותר בקרב מורים ותלמידים והינו אחת מההדגמות
היפות ביותר להצגת כוחות בין-מולקולריים ברמת המקרו.
האפקט מספר את סיפורו של הלוטוס שעליו מכוסים גבשושיות
ננומטריות מזעריות (חלקן מוארכות ומחודדות מעט) העשויות
חומר שומני והידרופובי .אותן גבשושיות בעלות שטח פנים עצום
מונעות מריחה של טיפות מים על העלה ,ובמקום זאת ,בשל
הבדלים במתח הפנים ,גורמות להתכדרות כמעט מלאה של
טיפות המים ,האוספות לכלוך מעל העלה ומתגלגלות מעליו אגב
הותרתו יבש לחלוטין .טיפות המים כמעט לא נוגעות במשטח,
אלא בעיקר בחלק האוורירי שביניהן ,ונמנעות מהרטבת העלה.
חיקוי האפקט במעבדה ובתעשייה יהיה צעד בעל משמעויות
מרחיקות לכת ,שכן הוא יאפשר לממש ייצור של שמשות וחלונות
המשתמשים בטכנולוגיה של ניקוי עצמי ,וכן יצירה של משטחים
המוגנים לגמרי ממים ומהשפעות כימיות ושוחקות של מגעם עם
מים .בהקשר של הנושא שלנו ,מבט מעמיק אל מבנה הלוטוס מגלה,
שוב ,שלא רק גודלן של הגבשושיות ולא רק החומר ההידרופובי
שממנו הן עשויות אחראים לתופעה שאנו רואים ,אלא שגם צורת
הגבשושיות נושאת תפקיד חשוב בתפקודן כציפוי הידרופובי.
חוקרים מאוניברסיטת בייג'ינג ביצעו תגובה שבה המירו נחושת

מיצג  :3מבנים חד-ממדיים על עלי הלוטוס (מימין) ופס הנחושת (משמאל) .שני המשטחים מציגים מבנים הנראים כחוטים (חלקם מחודדים בקצה)
בגאומטריה המעצימה את הידרופוביות המשטח.
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( )Cuמפס נחושת לננו-חוטים של נחושת הידרוקסיד (.)Cu(OH)2
חוטי נחושת הידרוקסיד הם בעלי הידרופוביות מועטה ,שאותה
אפשר להעצים על ידי ספיחת חומצות שומן על גבי החוטים .בניסוי
זה הצליחו החוקרים לחקות הן את הצורה המוארכת והמחודדת
של הגבשושיות ,על ידי יצירת חוטים ננומטריים עם שטח פנים
אדיר ,והן את ההידרופוביות המוגדלת ,על ידי ציפוי בחומצות שומן.
גם כאן ,הגאומטריה החד-ממדית (חוטים) של הננו-חוטים הייתה
המקור להעצמת ההידרופוביות של פני השטח.
קצת השראה לתלמידים ...המחקר המוצג כאן אינו מחקר
טריוויאלי למבנית הננו-כימיה ,במובן זה שאינו מתמקד בנושאים
הנקשרים בהכרח לאלו המוצגים במבנית .אולם ,וחשוב לזכור
זאת ,הוא דן במבנים ננומטריים שתהילתם נובעת בעיקר
מהגאומטריה שלהם ,והוא פלטפורמה נפלאה לייצר פעילות
לתלמידים הנקשרת לננו-מבנים כימיים ,דווקא דרך מושגים
מוכרים שהתלמידים כבר מרגישים נוח איתם ,כמו כוחות בין-
מולקולריים ,הידרופוביות ,הידרופיליות ,חומרים יוניים ותגובות
חמצון-חיזור ,שהרי הניסוי ליצירת ננו חוטי נחושת הידרוקסיד
הוא ניסוי מוכר העוקב אחר תגובת חמצון-חיזור:
® )Cu(s) + 2NaOH(aq) + K2S2O8(aq
)Cu(OH)2(s) + Na2SO4(aq) + K2SO4(aq

התגובה פשוטה לביצוע ואת התוצר אפשר לבחון בצורה מהנה
מאוד לתלמידים ,תחת מיקרוסקופ אופטי ומדידת זווית הרטבה
של טיפות מים .לאחר טבילת פס הנחושת המחומצן בתמיסת
חומצת שומן ,ההידרופוביות מועצמת ואפשר לעקוב יחד עם

התלמידים אחר השינויים .הגדיל לעשות מכון דווידסון לחינוך
מדעי ברחובות בהובלתם של פרופ' רון בלונדר ואלה יונאי ותחת
ליווי מדעי של פרופ' סטיב ויינר ,כחלק מפרויקט הדוקטורט של
אלה ,ושילב בניסוי מדידות מיקרוסקופ אלקטרוני סורק המאפשר
לאפיין לעומק את המבנים החוטיים הננומטריים הנוצרים על פני
פס הנחושת באופן המעניק רובד טכנולוגי וחשיפה רב-ממדית
של התלמידים אל הניסוי ותוצאותיו .הניסוי כבר תואר בעבר
בגיליון  29של כתב העת "על כימיה"4.

מדוע פרפרי המורפו כחולים?

5

החלק הרביעי למאמר זה מוקדש לתופעה מרתקת מעין כמוה –
תופעת הצבע הגאומטרי .עוד מהשיעור הראשון במבנית הבחירה
של ננו-כימיה ,אנו עסוקים בתופעת הצבע ומקורם של צבעים.
הצבע הוא מוטיב מרכזי החוזר בכל חלקי ההוראה של הנושא,
ובכל אחד מהם מוצג מקור אחר לצבע שאנו רואים בעיניים:
■בפרק הראשון אנו נתקלים בצבע הנובע ממעברים
אלקטרוניים בין רמות אטומיות בדידות ,בעיקר של יוני מתכות.
■הפרק השני סוחף את התלמידים אל עולם הצבע של צבענים
אורגניים ,שם הצבע נובע ממעברים אלקטרוניים בין רמות
אנרגיה מולקולריות של מולקולות אורגניות.
■הפרק השלישי חושף את התלמידים אל עולם הצבע
במוליכים-למחצה ,שם הוא נובע ממעברים אלקטרוניים בין
פסי ההולכה והערכיות שבמוצק.
בכל אחד מהפרקים מתוודעים התלמידים אל מקור צבע אחר
ומתחקים אחר האינטראקציות השונות של חומרים עם קרינה

מיצג  :4תופעת ההתאבכות בכנפי הפרפר .משמאל ,תמונת כנפי הפרפר המרהיבות של המורפו הכחול; מימין ,תמונה מוגדלת של כנפיו הממחישה את
מבנה הכנפיים הננומטרי הייחודי הפועל כמו סריג שמחזיר את האור.
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אלקטרומגנטית .נשאלת השאלה ,האם כל צבע טבעי שאנו
רואים הוא תוצר של בליעה ומעברים אלקטרוניים בין רמות
אנרגיה שונות בחומר?
ובכן ,התשובה המוחלטת היא לא .מגוון האינטראקציות שאור
יוצר עם חומר מוליד מקורות נוספים שמהם יכול להיווצר הצבע.
התחקות אחר כנפי הפרפר מלמדת אותנו רבות על אודות תופעת
הצבע המבני .מבט עומק אל כנפי הפרפר מראה שכנפיו עשויות
שכבות-שכבות של תעלות וחרירים ננומטריים – שוב אותה
גאומטריה יוצאת דופן שמשפיעה על האינטראקציה של החומר
עם האור כמעט ללא קשר לאופי החומר עצמו – היוצרים סדרה
של סריגי עקיפה .עקיפה היא תופעה פיזיקלית של התאבכות
גלים מסדרה של חרירים מזעריים .פרפר מורפו מתברר כמהנדס
יוצא דופן ,שכן הוא מרכיב בכנפיו את הסריגים הננומטרים הללו.
סדרה של החזרות אור מנקודות שונות על סריג העקיפה יוצרת
את המחזה היפהפה של כנפיים הצבועות בכחול עמוק ,ללא
בליעה אפילו של פוטון בודד.
לקריאה נוספת על צבעים מבניים והתעמקות ,אני מזמין אתכם
לכתבה הנפלאה של יעל פלדמן מגור וז'אנה אוסיפוב שפורסמה זה
מכבר בגיליון  35של כתב העת על כימיה.
קצת השראה לתלמידים ...שילוב ההוראה של מבנים ננומטריים
טבעיים המתנהגים כסריגי עקיפה בטבע הוא דוגמה להפגנת
המולטי-דיסציפלינריות של מקצוע הכימיה .תלמידי פיזיקה יוכלו
למצוא עניין בתופעה האופטית המרתקת המתרחשת ברמת הננו
ובתוצא (אפקט) שלה – צבע הנולד ממשחק עם התאבכויות של
אור .תלמידי ביולוגיה יוכלו לראות את החן בהבנה של תופעה
פיזיקלית שיש לה השלכה ביולוגית ותפקיד ברור בחיי הפרפר.
ואם לא די בכך ,תלמידי כימיה באשר הם שוב מגלים ממד נוסף,
שהוא הממד הגאומטרי ,המשפיע מאוד על התנהגותם של
חומרים ועל האינטראקציה שלהם עם שדות שונים ,וכמובן עם
אור.
חשיפת התלמידים לתופעה יכולה להיות מקור לפרויקט
שבמהלכו מתחקים התלמידים אחר מקורות שונים של צבעים
בטבע והקשר שלהם למבנה האלקטרוני של האטום .חוץ מהעניין
הרב ,אני סבור שזה יסגור להם כמה פינות בתהליך ההוראה שהם
עוברים בשלוש שנים במגמה ויגרום להם להסתכל על העולם
הסובב אותם ועל המדע כמכלול ,באור אחר...
מספר מילים לסיכום
המאמר מזמין אתכם מורים יקרים ,לשאוב השראה ,לחבר
נקודות וליצור חומרים מעצמכם .המחקר המדעי באוניברסיטאות
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ממשיך להניב לנו החוקרים ,לכם המורים ולמרכז העשייה שלכם,
הלוא הם התלמידים ,מגוון רחב של חומרים ותגליות ברמת הננו
שכדאי ורצוי להישאר מעודכנים לגביהם כדי להעשיר דרך קבע
את תוכני ההוראה שלנו.
סקירת המבנים והמחקרים שהוצגה כאן מעמידה מאחוריה עולם
שלם של תוכן .אני מזמין אתכם לקרוא עוד ולהעמיק את הידע.
לחלוק עם התלמידים חלק מהתוכן או את כולו ,בתקווה לחשוף
אותם לממד הגאומטרי ,המוסיף רובד עשיר נוסף לעולם הנדסת
החומרים והננו מבנים.
אשמח לסייע בתמיכה מדעית ופדגוגית ככל שיידרש ואני מקווה
שתמצאו את המאמר הזה מקור להמון תהליכי למידה חיוביים
ומעמיקים עם תלמידיכם!
לשאלות נוספות אתם מוזמנים לפנות אלי במייל:
yarden.daniel@weizmann.ac.il
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הוראת המדעים

ערכות הוראה מותאמת אישית

1

אינאס עיסא* ,רון בלונדר**

הקדמה
בחזון הוראת כימיה משובחת ,אנו רואים בעיני רוחנו מורה המאבחן
את התלמידים שלו בעזרת שאלונים דיאגנוסטיים ,ומתאים את
תוכן ורצף ההוראה לתלמידים על בסיס ממצאי האבחון הנותנים
לו מידע על צורכיהם המגוונים והאישיים .מורה כזה אינו מסתפק
בספר הלימודים ,אלא משלב פעילויות מגוונות ,במטרה לתת
מענה פדגוגי מותאם אישית לתלמידים בהתאמה לפרופיל
הלמידה של כל אחד מהם ,יחד עם ביצוע הערכה מתמדת של
ההוראה ומתן משוב על הלמידה המתקיימת (.(Hattie, 2012

מסגרת תאורטית
הוראה מותאמת אישית
הוראה מותאמת אישית היא תהליך הוראה דו-שלבי של אבחון

והערכה מעצבת של התלמידים והסביבה בכיתה ,לצד עיצוב
ושילוב של גישות ואסטרטגיות הוראה העונות על צורכי תלמידים
לפי תחומי עניין והעדפות למידה שלהם ( .)Heacox, 2002לפיכך,
היא מונעת ומבוקרת על ידי הערכה רציפה ,הן פורמלית והן בלתי
פורמלית ,כשהמיקוד מכוון לצרכיו של התלמיד באופן ישיר אך
זמני ,וככה מאפשר לתהליך להיות התפתחותי וגמיש .בקבוצה
שלמה וגדולה ,הוראה מותאמת אישית איכותית שכבתית הינה
חיונית ,ואחריה הוראה בקבוצות קטנות מותאמות ומאובחנות;
ובשלב האחרון מציעים התערבות אינטנסיבית פרטנית ,אם זו
נדרשת.
היבט חיוני בהוראה מותאמת אישית הוא התחלת תהליך
ההוראה במקום שבו נמצאים התלמידים .וכתוצאה ,היא
מאפשרת לצוותי ההוראה להתמודד עם שונותם של תלמידיהם

 .1צוות הפיתוח של הערכות להוראה מותאמת אישית :גב’ שרה אקונס ,ראש הפרויקט ,ד”ר רות ולדמן ,ד”ר מרים כרמי ,ד”ר רחל ממלוק-נעמן ,גב’ אינאס עיסא ,ד”ר דבורה
קצביץ וד”ר שלי רפ.
אינאס עיסא ,דוקטורנטית במחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע Enas.easa@weizmann.ac.il
*
** פרופ' רון בלונדר ,ראש קבוצת הכימיה ,המחלקה להוראת מדעים במכון ויצמן למדע
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בבואם לממש מטרות לימודיות ,חברתיות ואישיות .כל תלמיד,
מן המתקשה עד המצטיין ,יכול למצוא מקום בכיתה ההטרוגנית,
המזמנת אפשרויות למידה והתפתחות אישית וחברתית
).(Benny & Blonder, 2016
הרציונל ליישום הוראה מותאמת אישית נובע מהצורך לתת
מענה לאוכלוסיות מגוונות יותר ויותר וכיתות גדולות יותר
שעלולות להשפיע לרעה על הישגי התלמידים .טומלינסון
) (Tomlinson, 2003הסבירה שככל שהכיתות השתנו והפכו
למגוונות יותר ,הן אילצו את המחנכים לחשוב על דרכים
חדשות להיענות לצורכי התלמידים .הכיתות מגוונות בכל
הקשור למשתנים רבים הנוגעים ללומדים ,אשר כוללים:
יכולות קוגניטיביות (כלומר ,אינטליגנציות מרובות ורמת
אינטליגנציה שונה) ,סגנונות למידה ,גורמים סוציו-אקונומיים,
מוכנות ,קצב למידה ,השפעות מגדריות ,השפעות תרבותיות
) .(Heacox, 2002מחקרים הצביעו על גורמים נוספים שגרמו
לבתי ספר לחשוב מחדש על האופן שבו הם מלמדים את
התלמידים .הראשון הוא פער ההישגים בין תלמידים מתרבויות
שונות .הגורם השני שהניע את הצורך בהוראה מותאמת אישית
הוא התנועה והנטייה לכיוון הכללה ושילוב של תלמידי חינוך
מיוחד .הגורם השלישי שהוביל לדחיפה לאבחון והוראה מותאמת
אישית הוא מספרם ההולך וגובר של לומדים דוברי שפות שונות
בכיתה .גורם אחרון שציינה טומלינסון )(Tomlinson, 2003
הוא זיהוי חולשה באופן שבו טופלו תלמידים מחוננים .חשיבות
גורמים אלה נתמכת על ידי חוקרים נוספים ,אשר מצביעים על
כך שהתחזקות של כל התלמידים ,כולל אלה המחוננים ,היא
המפתח להצלחת בית הספר ).(Benny & Blonder, 2016
מודל התגובה להתערבות (RTI-Response To
)Intervention
"התגובה להתערבות" היא גישה מערכתית כוללנית ,הממוקדת
בהתערבות מוקדמת ,מניעתית .זהו מודל חינוכי המקובל בחינוך
המיוחד שמטרתו לספק תמיכה מוקדמת ויעילה לתלמידים עם
קשיים לימודיים .תמיכה זו מותאמת לצורכי התלמיד ונשענת
על ההתקדמות שלו .התמיכה נבחנת ומוערכת באופן תדיר על
ידי התערבות רב-שלבית .המודל מבוסס על ההנחה כי תמיכה
ומעקב שיטתי הניתנים בשלב מוקדם ומותאמים לצורכי התלמיד
ימנעו חוויית כישלון ותחושת חוסר מסוגלות .בית ספר העובד על
פי גישה זו יבצע את התהליכים הבית-ספריים שלהלן :זיהוי תלמיד
בסיכון לקשיים לימודיים ,הוראה מותאמת ,ניטור התקדמות,
התאמת סוג ועוצמה של ההתאמות לפי תגובת התלמידים
להתערבות .בסיום מבדקי איתור מותאמת לכל תלמיד התערבות
ממוקדת .לאחר מכן מזוהים התלמידים שההתערבות לא סייעה
להם ,כלומר ,אלה שאינם מתקדמים בלמידה ביחס לבני כיתתם,
למרות הסיוע שניתן .תלמידים אלה מופנים למסגרת החינוכית
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המיוחדת המתאימה להם מחוץ לכיתה ) .(Howard, 2009ברוב
בתי הספר ,כאשר תלמיד נאבק בתוכנית החינוך הרגיל ,התגובה
השיטתית הראשונה של בית הספר היא להפנות אותו לבדיקות
בחינוך מיוחד .באופן מסורתי ,בתי ספר האמינו כי אי הצלחה
בתוכנית חינוך כללית פירושה שהתלמיד צריך ,אם כן ,להיות
בעל מוגבלות .לעיתים רחוקות בדיקות חינוך מיוחד מעריכות את
יעילותה ואיכותה של ההוראה שהתלמיד קיבל .מודל  RTIבנוי על
גישה קוטבית :כשתלמיד או תלמידה נאבקים ,ההנחה היא שלא
מלמדים אותם בצורה נכונה; כתוצאה מכך מופנית תשומת הלב
למציאת דרכים טובות יותר לענות על צורכי הלמידה הספציפיים
של התלמיד .כל עוד בתי הספר לא אינם מסוגלים לעבור את
המעבר החשוב הזה בתפיסה ,לא סביר שהם אי פעם יראו במודל
 RTIכמשהו שהוא יותר מדרך חדשה לזהות תלמידים לחינוך
מיוחד.

תפיסות שגויות בכימיה
הפסיכולוג החינוכי דיוויד אוזובל ( )Ausubel, 1963הדגיש את
העובדה שהלומד אינו מגיע לתהליך הלמידה "דף חלק" ,אלא
שהינו בעל תפיסות ומושגים מוקדמים (,)Preconceptions
שיש להם השפעה מהותית על תהליך הלמידה .הוא טען גם
שאדם בעל ידע תכני-מושגי מתאים יוכל להטמיע בהצלחה ידע
חדש ,אך אם הוא בעל ידע שאינו מתאים – ידע זה עלול להוות
מכשול ללמידה .אוזובל התייחס לידע שאינו מתאים כאל תפיסות
מוקדמות או שגויות ,ואלה ,בעיניו ,בעלות חשיבות רבה מאחר
שהן עקשניות ועמידות בפני הסרה.
לאורך השנים אובחנו תפיסות שגויות רבות וכן קשיים בהבנה
המושגית בקרב לומדי הכימיה ,כגון:
תפיסות שגויות במושגים ברמה המקרוסקופית ,ברמה
המיקרוסקופית וברמת הסמל בנושאי מבנה וקישור והבחנה
בין חומרים ,וכן הקושי בהבנת מושג המול ,התאוריה הקינטית,
המבנה האטומי ,התרמודינמיקה ,אלקטרוכימיה ,שינוי כימי
וקרינה ,איזון תגובות ,חמצון וחיזור ,סטויכומטריה ,קשר כימי,
כימיה של תמיסות ושפה כימית (Gilbert & Watts, 1983,
.(Treagust, 1988
ראוי לזכור ,שהתפיסות השגויות אינן טעויות אקראיות .תפיסות
אלו הן תוצאה של למידה משמעותית ,והאדם המחזיק בהן סבור
שהן נכונות ,ולכן הוא ימשיך להחזיק בהן כל עוד משהו או מישהו
לא יגרום לו להחליפן .במהלך חיינו ולימודינו אנו מחליפים חלק
מהתפיסות השגויות בתפיסות המדעיות המקובלות .החלפה זו
נעשית בדרך כלל כאשר אנו נעשים מודעים לכך שאנו מחזיקים
בתפיסות שגויות וכאשר התפיסות השגויות הללו מפריעות לנו
(עיסא.)2019 ,
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דיאגנוסטיקה של תפיסות שגויות בכימיה בהוראה מותאמת
אישית
גישת ההוראה המותאמת אישית דוגלת בכך שכדי לקדם את כל
התלמידים בכיתה ההטרוגנית צריכה להתקיים התאמה הדדית
בין הלומד לבין הסביבה הלימודית; וכדי לקיים התאמה זו יש
להפעיל תהליך שוטף של אבחון ,התאמה ומעקב אחר התהליכים
הלימודיים בכיתה ,אחד מהאתגרים המרכזיים בהפעלת הגישה
המותאמת אישית (עיסא.)2019 ,

( .)Tomlinson, 2003קיימות לא מעט דרכים לעשות זאת ,אך
הדרך החשובה המתוארת במאמר הנוכחי היא השינוי התפיסתי,
הנעשה באמצעות עימות הלומדים עם התפיסות השגויות
שלהם ,והבאתם לידי קונפליקט קוגניטיבי .דרך זו ,של קונפליקט
קוגניטיבי ,קיימת בערכות ההוראה המותאמת אישית לתפיסות
השגויות של תלמידים; ואלה מפותחות בשילוב של אסטרטגיות
הוראה מותאמת אישית שיתוארו בקצרה בהמשך.

המקור להטרוגניות של הכיתה הוא מאפייני הלומד השונים
( .)Tomlinson, 2003מאפייני הלומד ,יחד עם הסביבה הלימודית,
שיטות ההוראה ותהליכי הלמידה ,נקראים "כושרי למידה",
והם ניתנים לאבחון באמצעות כלים מובנים ואובייקטיביים ,או
באינטואיציה של מורים המבוססת על ניסיון מצטבר .האבחון
מאפשר התאמה של תהליכי ההוראה למאפייני הלומד .ידע
מסוג זה עשוי להשפיע על בחירת תוכני הלמידה ,התאמת דרך
ההוראה לתלמיד (כגון הוראה מובנית או פתוחה ,דדוקטיבית או
אינדוקטיבית) ,התאמת מסגרת הלמידה (למידת יחיד ,למידה
בקבוצה קטנה או למידה במליאה) וכן על מידת מעורבותו של
המורה בתהליך הלמידה.

המודל והקריטריונים של פיתוח ערכות
ההוראה המותאמת אישית

בכתבה זו בחרנו להתמקד במאפיין אחד של הלומדים ,והוא
תפיסות שגויות בכימיה ,לצד הישגי תלמידים במשימות
דיאגנוסטיות המאבחנות תפיסות שגויות אלו .מתוך מחשבה
כי טיפול בתפיסות שגויות אצל תלמידים ,על ידי שימוש מושכל
ומותאם באסטרטגיות של הוראה מותאמת אישית לצרכים
ולסגנונות הלמידה שלהם ,אכן מצליח למנף את התלמידים ועוזר
להם להגיע לידי הבנה ולמידה מוצלחת.
בספרות קיימים מספר כלים דיאגנוסטיים שונים לאבחון ידע,
קשיי הבנה ותפיסות שגויות של תלמידים; ראיונות אישיים עם
תלמידים ,מבחנים סגורים המורכבים משאלות רבות-ברירה  
) .)Osborne & Gilbert, 1980כלים אלה מאתרים את התפיסות
השגויות של תלמידים בנושאים כמו עקרונות מבנה החומר ,שינוי
מצבי צבירה ,מסיסות ומושגים נוספים בכימיה .כלי שלישי הוא
שאלונים דיאגנוסטיים אשר פותחו כחלק ממחקר העוסק בקשיי
תלמידים בנושא ספציפי .אלה יכולים להיות חד-שכבתיים,
כלומר ללא נימוק ,או רב-שכבתיים ,כלומר עם נימוק .שאלונים
אלו נבדקו בקרב מספר רב של תלמידים ,והם תקפים ומהימנים.
הם מורכבים משאלות רבות ברירה ,והמסיחים שלהם נמצאו
במחקרים כתפיסות שגויות האופייניות לתלמידים (עיסא.)2019 ,
לכן ,על פי הספרות המחקרית ,שאלונים דיאגנוסטיים הם כלי
יעיל להערכת ידע של תלמידים ולאיתור תפיסות שגויות שלהם
בנושאי התוכן הרלבנטיים (.)Treagust, 1988
אבחון ואיתור תפיסות שגויות הוא הצעד הראשון בדרך
לתיקונן ,ונועד לאפשר למידה משמעותית בקרב התלמידים
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בשלב הראשון בתהליך מפותחות משימות דיאגנוסטיות ,לפי
קריטריונים קבועים מראש ומוסכמים בפרוטוקול הפיתוח .יש
כמה סוגים של משימות דיאגנוסטיות :שאלות סגורות רבות
ברירה חד-שכבתיות (ללא נימוק) ,או רבות ברירה (עם נימוק),
או שאלות דיכוטומיות (נכון  /לא נכון) .הקריטריונים שהשתמשנו
בהם לפיתוח השאלות הדיאגנוסטיות כוללים ניסוח של מסיחים
המתארים תפיסות שגויות שקיימות בספרות הרלבנטית ,שגיאות
נפוצות שנימצאו בניתוח בחינות הבגרות בכימיה ,או שגילו מורים
נסיינים במחקר חלוץ בכיתות הכימיה בתיכון; השאלות ספציפיות
מאוד ובודקות אלמנט או גורם אחד או שניים לכל היותר (עיסא,
. )2019
בשלב השני מפותחות פעילויות פדגוגיות מגוונות ,המותאמות
לתפיסות השגויות ומיועדות לעמת תלמידים עם תפיסה שגויה
מסוימת שאותרה אצלם במשימה הדיאגנוסטית ,זאת כדי לעזור
להם לתקן אותה ולהגיע להבנה משמעותית ונכונה (מתאימה).
הפעילויות האלו נקראות "טיפולים" ,והן משלבות אסטרטגיות
הוראה מותאמת אישית מגוונות ,החותרות בכל פעם להתאים
למאפייני קבוצות של תלמידים ולענות בהתאמה על הצרכים
המסוימים שלהם.
הוראה מותאמת אישית יכולה להתבצע על ידי שימוש
באסטרטגיות הוראה מגוונות ומתאימות ,אשר משלבות)1( :
טכנולוגיה ( )2יצירתיות ( )3מענה על סגנונות למידה שונים
( )4מענה לחושים מרובים ( )5פרויקטים ללא סוף ידוע ()6
כרטיסיות משימה ( )7הדמיות ,אנימציות ( )7בניית מודלים
( )Tomlinson, 2003( )8מענה על אינטליגנציות שונות )(9
) (Gardner, 2011משחקים ומשחוק ( )10צפייה בסרטונים ()11
והקבצות לפי מכנים משותפים .באופן זה ,הפעילויות בערכות
ההוראה המותאמת אישית משלבות אסטרטגיות מגוונות,
שנותנות מענה לכלל התלמידים בכיתה .תלמידים בעלי תפיסות
שגויות מקבלים מענה על פי התפיסה השגויה שבה הם אוחזים;
ותלמידים שענו נכון על המשימה הדיאגנוסטית ,ואין להם
תפיסות שגויות ,מקבלים מענה המקדם אותם ומעמיק ומעשיר
את הידע שלהם.
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אתגר...
ילך
ע הציג...
ל

כרטייסות
מישמה
הקבצה פלי סגנון מלידה
מבחן מתקושב
ומכוונן פלי רמות

בשלב השלישי ,ובסיומן של הפעילויות הפדגוגיות המותאמות,
מפותחות גם משימות הערכה ,הזהות למשימות הדיאגנוסטיות,
על כל מאפייניהן :פורמט ,מבנה ,סוג ,היקף ,אורך ,תוכן ודרישה.
זאת כדי לאמוד את יעילות הפעילויות הפדגוגיות המותאמות
לתפיסות השגויות שאותרו ,ולבדוק אם יש שינוי בהישגים של
התלמידים ובתפיסותיהם השגויות .באמצעות משימת ההערכה
שמתקיימת לאחר שלב  ,המורה בוחן ומעריך את מצב ההבנה
של התלמידים בכיתה .אם כל התלמידים תיקנו את תפיסותיהם
השגויות ,הוא ממשיך בהוראת יחידות ההוראה המתוכננות ,ואם
יש עדיין תפיסות שגויות או קשיי הבנה בקרב התלמידים ,הוא
מפנה את אותם תלמידים לקבלת עזרה בשיעורים פרטניים (כפי
שמוצג באיור .)1
התהליך שתואר לעיל מבוסס על גישת הוראה נפוצה בתחום
החינוך המיוחד ,שהוצגה במבוא ,הנקראת מודל התגובה
להתערבות ( .)RTIמודל זה מייצג גישה מערכתית כוללת,

הוראה רגילה
בתוך הכיתה

העברת שאלון
דיאגנוסטי I
 15-20דק‘

התנסות
בערכה בתוך
הכיתה
 45-50דק‘

המתמקדת בהתערבות מוקדמת מונעת ,שמטרתה לספק
תמיכה מוקדמת ויעילה לתלמידים עם קשיי למידה .תמיכה
זו מותאמת לצרכיו של התלמיד ונשענת על התקדמותו; והיא
נערכת ומוערכת לעיתים קרובות במהלך התערבות רב-שלבית.
כל זאת בהתבסס על הנחת היסוד שלפיה תמיכה ומעקב שיטתי
הניתנים מוקדם ומותאמים לצורכי התלמידים ימנעו חוויה של
כישלון ותחושת אי כושר.
על מנת להשתמש במודל בכיתת הכימיה נעשו מספר התאמות:
( )1שלב האבחון מתמקד בפן הקוגניטיבי של הלמידה; ()2
האבחון כולל שימוש במבחנים דיאגנוסטיים על מנת לאבחן
תפיסות שגויות אצל הלומדים בהקשר של המושג הנלמד בכימיה;
( )3שלב ההתערבות (הפעלת ים בערכת ההוראה המותאמת
אישית) מתקיים בהתאם לממצאי האבחון ,כדי להוביל כל לומד
מן התפיסה השגויה שהוא מחזיק אל עבר התפיסה המדעית
המקובלת של המושג .בשלב זה ,ההוראה בכיתה מתקיימת

מעבר ליחידת
לימוד חדשה
העברת שאלון
הערכה II

איסוף נתונים
)ציונים(

 15-20דק‘

הפנייה
לשיעורים
פרטניים
מסגרת הפרט

איור  :1המודל העומד מאחורי המבנה והפיתוח של ערכות ההוראה המותאמת אישית
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בצורה דיפרנציאלית .בנוסף ,תלמידים שכבר אוחזים בתפיסה
המדעית המקובלת (כלומר ,תלמידים שענו נכון על המשימה
הדיאגנוסטית) לא נותרים ללא מענה ,ומקבלים טיפול שנועד
להעמיק ,להרחיב ולהעשיר את הידע שלהם בנושא הנלמד,
באופן מאתגר.

מבנה ערכות ההוראה המותאמת אישית
ערכות ההוראה המותאמת אישית הן פעילויות פדגוגיות שמציע
צוות הפיתוח בקבוצת הכימיה במכון ויצמן בישראל .הערכות
מפותחות לשימושם של מורי כימיה המלמדים מגוון רחב של
תלמידי כימיה בתיכון .הערכות מעוצבות במבנה אחיד ,המורכב
מארבעה חלקים :משימה דיאגנוסטית ,אפיון המשימה ,פעילויות
פדגוגיות המותאמות לממצאי המשימה הדיאגנוסטית ,ומשימת
ההערכה .בנוסף ,כל ערכה מלווה בהנחיות למורה על אודות
הפעילויות הפדגוגיות שמותאמות לתפיסות השגויות השונות וכן
בדפי עבודה לתלמידים.
עקרונות העיצוב של ערכות ההוראה המותאמת אישית
תהליך העיצוב של ערכות ההוראה מוכתב על ידי כמה עקרונות
בסיסיים שהובאו בחשבון בעת תהליך הפיתוח ולאורך התיקוף
שלהן .עקרונות העיצוב של הערכות להוראה מותאמת אישית
הם:
1.הערכות מציגות תכנים המותאמים לתוכנית הלימודים
בכימיה בתיכון.
2.הן מאבחנות תפיסות שגויות וקשיים מרכזיים בלמידת המושג
שבו הן מטפלות.

3.הן מותאמות לטפל בתפיסות השגויות המסוימות שאותרו
במשימה הדיאגנוסטית.
4.הן מאפשרות הוראה מתקנת השונה מהגישה הסטנדרטית,
כלומר ,לא רק דפי עבודה ,דפי הערכה ,דפי תרגול או
בוחנים ,אלא ערכות המשלבות אסטרטגיות הוראה מותאמת
אישית מגוונות; משחקים ולומדות (EdTech that adjusts
:)itself to each student, game-based learning-GBL
איקס עיגול ) ,(Play a version of Tic Tac Toeכרטיסי
משימה ( ,)Task cardsמבחנים מתוקשבים עם משוב
מידי ומתכווננים לרמות שונות (,)Teach to one quizzes
אנימציות ( ,)Animationsחשוב-זווג-ושתף (Think, pair
 ,)& shareמשימות המכוונות לחושים שונים (Targeting
 ,)different senses tasksמשימות חקר מדעי (Inquiry
 ,)tasksמשימות יצירה ( ,)Hands on tasksמשימות חקר
ברשת ( ,)Network exploration tasksומשימות ללא סוף
מוגמר ) ,)Open ended projectsפינג פונג שאלות ותשובות
( )Ping Pong Quizועוד.
5.הן כוללות חומרים והסברים המאפשרים למורי הכימיה
להטמיע אותן ישירות בכיתותיהם ,ולכן הן בנויות כך
שהתפקידים של המורים והתלמידים ,ידועים וברורים;
מציגות הנחיות פעולה ברורות לתלמידים; וכן מספקות טיפים
והמלצות דידקטיות למורה באשר לאופן ההפעלה ואפשרויות
היישום וההוראה בכיתה.
6.הן מדגישות את החשיבות הטמונה בהתייחסות לשונּות בין
הלומדים ולכן כוללות מבחר פעילויות הן למורה והן לתלמידים.

יפנג ופנג

איקס  /עיגול
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מכוונות לחוישם ושנים
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תהליך הפיתוח של ערכות ההוראה
המותאמת אישית – הערכה ותיקוף
כאמור ,הערכות להוראה מותאמת אישית בכימיה מעניקות
מענה פדגוגי שנועד לסייע לתלמידי תיכון לתקן את תפיסותיהם
השגויות בנושאי תוכן בכימיה – לאחר שתפיסות אלה מאובחנות
במשימות דיאגנוסטיות .הערכות מפותחות בתהליך שיטתי של
הערכה ותיקוף ,אשר יתואר להלן (כמוצג באיור .)2
השלב הראשון ,עוד לפני בניית הערכה ,הוא מיקוד הרעיון
שבבסיסה .הרעיון עולה כאשר מורים פעילים לכימיה ,מורים
מובילים ומדריכים וחברי צוות הפיתוח בקבוצת הכימיה במכון
ויצמן ממפים קשיים ובעיות של תלמידים בהבנת החומר הלימודי,
מנתחים תשובות של תלמידים בבחינות הבגרות וקוראים
מאמרים אקדמיים בנושא תפיסות שגויות בכימיה (למשל,
.)Kind, 2004
בשלב שני מתחילה הסריקה של מאגר המשימות הדיאגנוסטיות
בחיפוש אחר משימה שבודקת את הקושי המסוים שהתגלה ,או
עוסקת בו .אם מאותרת המשימה המתאימה ,משתמשים בה
כבסיס לפיתוח ערכת  .אם לא מאותרת משימה דיאגנוסטית
מתאימה ,צוות הפיתוח מחבר משימה דיאגנוסטית מתאימה,
המשמשת בסיס לפיתוח ערכת  .הפיתוח הראשוני מתקיים
בקבוצה או על ידי אחד מחברי הצוות.
בשלב השלישי ,צוות הדיאגנוסטיקה יושב בהרכב מלא ודן
במשימה הדיאגנוסטית ,עורך ,הוגה ובודק את מידת ההתאמה

שלב א‘
מיפוי קשיים ,תפיסות
שגויות ובעיות בהבנת
תכנים בכימיה

בחירת קשיים
ספציפיים

שלב ב‘
סריקת מאגר
המשימות
הדיאגנוסטיות
הקיים

של המשימה לקריטריונים שתוארו לעיל (.)Treagust, 1988
בשלב רביעי מעבירים את המשימה הדיאגנוסטית לכמה מורים
נסיינים פעילים ,המעבירים אותה לתלמידיהם בכיתות וצוות
הפיתוח משתמש בממצאים לשיפור המשימה .שלב זה כולל
שינויים הנוגעים לבהירות ניסוח המשימה והמסיחים; בחינה של
ייצוגיות ושכיחות המסיחים בקרב תלמידים ,הוספה או השמטה
של מסיחים; וכן החלטה אם לצרף דרישה מהתלמידים לנמק
ולהסביר את תשובתם.
בשלב חמישי מעבירים את המשימה המשופרת בקהילת המורים
המובילים או בהשתלמות שמקיים מכון ויצמן .בשלב זה אוספים
את הממצאים ,לרבות הערות ,הסתייגויות ,הצעות לשיפור
והארות של המורים המובילים שהתנסו בערכה .זוהי שכבה שנייה
של שיפור המשימה הדיאגנוסטית .בשלב זה מתחיל דיון עמוק
העוסק באפיון המשימה הדיאגנוסטית ,אשר כולל :קביעת מספר
השיעורים שיוקצו למשימה ,אופן ההעברה (מקוון או לא) ,חידוד
וניסוח של התפיסות השגויות שהמשימה מאבחנת ,וחשיבה לגבי
המקור של תפיסות שגויות אלו .הדיון מסתיים בניסוח טיפים
למורה בשטח שמתכנן להעביר את המשימה בכיתתו ,וגיבוש
מחוון להערכת התלמידים במשימה הדיאגנוסטית.
בשלב השישי ,אחד מחברי צוות הפיתוח מפתח ומכין טיפולים
פדגוגיים בתפיסות השגויות שאותרו במשימה .בדרך כלל ,שלב
זה עורך כחודשיים–שלושה .נציין כי תהליך הפיתוח של ערכות  
נעשה באופן רוחבי ומקביל למספר ערכות טיפול שונות שהצוות
מפתח בו-זמנית.
שלב ג‘

עריכה והגהה
של משימה דיאגנוסטית
מתאימה שקיימת
או
חיבור משימה
דיאגנוסטית חדשה
שמתאימה לבדיקת
הקושי

שיפור המשימה הדיאגנוסטית
והמסיחים שלה לאור
תשובות התלמידים

שלב ט‘
העברת הערכה
המשופרת למורים
נסיינים בכיתות
בליווי צוות הפיתוח

שלב ח‘
חשיפת הערכה
המשופרת למורים
בהשתלמות/קורס
קיץ במכון ויצמן

שלב ד‘
העברת המשימה
הדיאגנוסטית
בכיתות של מורים
נסייניים כפיילוט

שלב ה‘
חשיפת המשימה
הדיאגנוסטית
המשופרת למורים
מובילים במכון ויצמן

שיפור הערכה
המפותחת

שלב ז‘
הפעלה ראשונה של
הערכה המפותחת
על ידי צוות הפיתוח
המלא כפיילוט

שלב ו‘
פיתוח ערכת הוראה
מותאמת אישית
על ידי חבר
צוות בודד

שיפור המשימה הדיאגנוסטית
והמסיחים שלה לאור
הערות המורים

איור  :2שלבי פיתוח ערכות ההוראה המותאמת אישית
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בשלב השביעי ,שהוא תיקוף תוכן ותיקוף מומחים ,ראש צוות
הפיתוח מזמן את הצוות למפגש הפעלה ראשונה של ערכת  
המפותחת .את המפגש מוביל חבר הצוות המפתח אשר פיתח
את ים השונים .חברי הצוות מתנסים בערכה ופועלים כתלמידים
בתחנות השונות המאפשרות את ההוראה הדיפרנציאלית.
במהלך ההתנסות ,כל אחד מחברי הצוות רושם ממצאים ,הערות
והארות ,ואלה נאספים ונידונים לאחר ההפעלה .בהמשך הערכה
עוברת תהליך של שיפור בידי חבר הצוות שמוביל את פיתוחה.
בשלב השמיני חושפים לראשונה את הערכה המלאה ,הכוללת
מבחן דיאגנוסטי ואת כלל ים בתפיסות השגויות ,ומפעילים אותה
במסגרת השתלמות או קורס קיץ למורי כימיה שמתקיימים במכון
ויצמן ועוסקים בנושא הוראה מותאמת אישית או בהוראת כימיה
בכיתה הטרוגנית .גם כאן נאספים ממצאים ,הארות והערות של
המורים שהתנסו בערכה – והמפתח משפר את הערכה לאורם,
שכבה שנייה של שיפור .זהו שלב של תיקוף תוכן ותיקוף חיצוני.
בשלב התשיעי ,כמה מורים נסיינים מפעילים את הערכה
בכיתותיהם ,וצוות המחקר מלווה את המורים בעת ההפעלה
בכיתה .החוקר אוסף את הממצאים ומציג אותם בפני איש צוות
הפיתוח ,והמפתח משתמש בממצאים אלה לשיפור הערכה.
בחלק זה נעשים שינויים על מנת לשפר את בהירות ההנחיות,
את מהימנות ים ,את ייצוגיות אסטרטגיות ההוראה המותאמת
אישית בטיפולים ,לרבות הוספה או השמטה של תת-פעילויות,
דרישת נימוק והסבר (אם נדרש) .זהו שלב של תיקוף מבנה ותוכן
ותיקוף חיצוני .לאחר שלב זה הערכה עוברת עיצוב גרפי סופי
והיא זמינה לשימוש כלל מורי הכימיה.

דיון ואתגרים
ערכות ההוראה המותאמת אישית הופעלו בכמה כיתות כימיה
בבתי ספר תיכוניים בישראל ,כפיילוט שנועד )1( :לתקף את
הערכות; ( )2לבדוק ולחקור את יעילות ערכות אלו בהתגברות
על התפיסות השגויות של תלמידים נוסף על קשייהם בהבנת
תכנים בכימיה.
בהפעלות הפיילוט ,רוב המורים הנסיינים דיווחו על אוטונומיה
ואי התערבות מצד ההנהלה ,להוציא קבלת הרשות להפעיל את
הערכות בכיתות .המורים ניהלו את הכיתות בהתאם להנחיות
שקיבלו בהכשרה בנושא הוראה מותאמת אישית ,ובהצלחה
רבה .יתרה מזו ,גם מורים שהסתייגו ממתן טיפולים שונים
לתלמידים השונים ,מכיוון שחשבו שזה לא צודק (Tomlinson,
 ,)1995הצליחו להפעיל את הערכות ולרתום את התלמידים
לפעילויות ,תוך כדי מתן אפשרות לבחירת פעילות פדגוגית
נוספת חוץ מזאת שאליה שובצו .המורים דיווחו על התלהבות
והתרגשות מההזדמנות לחדש בהוראה שלהם ,בעיקר כשמדובר
בערכות והפעלות מוכנות עבורם ועבור תלמידיהם .המורים
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נחשפו לחשיבותן של המשימות הדיאגנוסטיות וליעילותן באיתור
תפיסות שגויות וקשיים בהבנה בקרב תלמידים והצעת מענים
פדגוגיים והפעלות להוראה מתקנת בערכות ההוראה המותאמת
אישית .אך למרות העמדה החיובית כלפי ערכות ההוראה הללו
לתפיסות השגויות של התלמידים ,חלק מהמורים עדיין הביעו
חששות מהפעלה של הערכות ,בעיקר בשל המספר הרב של
התלמידים בכיתה ,נוסף על אופן השילוב של הערכות וההפעלות
ברצף ההוראה שלהם וספקות בנוגע לתשתית הטכנולוגית בבית
הספר .ההטמעה לוותה במחקר כמותני ,שאינו מוצג במאמר זה,
המעיד על שינוי מובהק (לחיוב) בעמדות מורי הכימיה הנסיינים
כלפי הוראה מותאמת אישית בכיתתם.
על מנת להמחיש את עמדות המורים שהתנסו בהטמעת
הערכות ,נציג דעות של מורים שהתנסו בהעברת הערכות
להוראה מותאמת אישית בכיתותיהם:
"אני מאוד אוהבת את המשימות הדיאגנוסטיות .משתדלת
להשתמש בהן מדי פעם .מאז שנחשפתי לדיאגנוסטיקה אני
רואה כמה היא עוזרת לעלות על נקודות הקושי ואז לטפל
בהן בהתאם .לעיתים אני כבר חושבת על תפיסות שגויות
אפשריות מראש ומשתדלת למנוע אותן ע"י הארת החומר
הנכון בזמן ההוראה .לסיכום ,מרגישה שזה אכן תורם".
"הפעילויות בערכה עזרו לי להבין היכן הקושי שלהם בצורה
טובה יותר וגם חלק העירו על איזו 'תחנה' הייתה להם
המעניינת ביותר ,אז עזר לי להבין את תחומי העניין שלהם
טוב יותר".
"בטוח שההפעלות בערכה עוזרות להתמודד עם התפיסות
השגויות והקשיים של תלמידים .לא בטוחה שדרך ההפעלה
מתאימה לכל המורים ולכל התלמידים .לא בטוחה שאוכל
לאמץ אות הערכה כדרך הוראה שלמה .כמו כל דבר וכל
תהליך הוראה ,יש להתאים את הערכה לדינמיקה הקיימת
בכיתה ולתהליך ההוראה הטבעי של המורה .לא לכולם
עבודה בקבוצות מתאימה .יכול להיות שלחלק מהמורים
כדאי להשתמש בכל חלק מהערכה בנפרד עם הקבוצה
הקטנה בפרטני ולא כחלק משיעור בכיתה מלאה".
"הייתי מאוד נרגשת ,הרגשתי שאני מגוונת ומתנסה במשהו
חדש ולא מוכר לי .אהבתי את הפעילויות והרגשתי שזה
מרענן את ההוראה שלי ואת הלמידה של התלמידים ,מחדש
ומביא משהו אחר לכיתה שיכול לעזור לי להגיע לכל תלמיד
באופן אישי ,וזה נתן לי מוטיבציה להשלים את ההכנות
ולהתגבר על הקשיים הטכניים .הדרך המסורתית לא עבדה
עבור כל התלמידים והרגשתי שמשהו חדש ואחר יכול
לסייע בהבנה .מאוד התרגשתי לקראת השיעור".
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 את,"הרגשתי שהתלמידים מאוד העריכו את הגיוון
 העריכו את החשיבה,הכרטיסיות 'המושקעות' שקיבלו
 הרגישו אכפתיות שאני מנסה,שנעשתה לקראת הפעילות
 הפעילות תרמה ליחסים שלי.למצוא מענה לכל אחד בנפרד
 הרגשתי שיש לי יותר פנאי לשבת,עם התלמידים בפועל
עם התלמידים שזקוקים יותר לעזרה והשאר היו עסוקים
".ונעזרו אחד בשני
"מאוד נכון בשגרה לעצור אחרי כל יחידת הוראה ולתת
שאלון דיאגנוסטי ולעבור ללמוד דיפרנציאלי בקבוצות
 נכון יהיה גם.קטנות הנותנות מענה ספציפי לכל תלמיד
 שיעורים דיפרנציאליים2–3 לשלב בכל נושא לימוד בין
".הנותנים מענה לכל תלמיד לפי הצרכים שלו
"מאוד ממליצה להשתמש בטכניקת המשימות
, בשנה הבאה.הדיאגנוסטיות בכל נושא וכמה שיותר
אכניס לתכנון ההוראה את המשימות הדיאגנוסטיות ואת
". התפיסות השגויות והקשיים,השיעורים לטיפול בממצאים
."אני חושבת שהערכה מתאימה לסיכום נושא ולא ללמידה
הפעילויות שהתלמידים התבקשו לבצע בתחנות הסתמכו
".על ידע קודם במבנה וקישור של חומרים יוניים ומתכות
) מתאימה להוראה...( "קשה לי לקבוע על בטוח שהערכה
. אני חושבת שהעניין תלוי גם בכיתה עצמה,שלמה בכיתה
יכולה להיות כיתה שבה הערכה לא מתאימה ולכיתה אחרת
".הערכה תיתן מענה הולם לקשיים של התלמידים

Gardner, H. (2011). Frames of mind: The theory of
multiple intelligences. Hachette Uk.
Kind, V. (2004). Beyond appearances. Students’
misconceptions about basic chemical ideas. London,
UK, 2004. Bello, S, 210-217.
 sborne, Jonathan; Simon, Shirley; Collins, Sue; Collins,
O
Susan; (2003) Attitudes towards science: a review of the
literature and its implications. International Journal of
Science Education, 25 (9), 1049-1079.

סיכום
ערכות ההוראה המותאמת אישית הוכיחו את עצמן במבחן
המציאות ובפיילוט שהתקיים בכיתות הכימיה; הן מסייעות
למורים לטפל בתפיסות שגויות וקשיים של תלמידי כימיה בתיכון
.בנושאים רבים; ומורים יכולים להשתמש בהן כראות עיניהם
הערכות אמורות לשמש ארגז כלים פדגוגי בשירות המורים
 וכל זאת בשאיפה שהן יהפכו לתרבות,בהוראתם השוטפת
.חדשה בהוראה בכיתות כימיה בתיכון

 omlinson, C.A. et al., (2003). “Differentiating Instruction
T
in Response to Student Readiness, Interest, and Learning
Profile In Academically Diverse Classrooms: A Review
of Literature,” Journal for the Education of the Gifted 27
(2-3): 119-145.
Treagust, D.F. (1988). Development and use of
diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in
science. International journal of science education 10(2):
159-169.
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הוראת המדעים

קוטביות או לא להיות  -ערכה מותאמת אישית
שרון בטיר* ,אירנה ריינין**
במסגרת לימודי התואר השני בתוכנית רוטשילד-ויצמן ,במסלול
הוראת הכימיה ,ביצענו פרויקט גמר מיוחד במינו .הפרויקט,
שהתקיים בהנחיית פרופ' רון בלונדר ,אפשר לנו ,מורות פעילות
בבתי הספר ,לבחור נושא מתחום הדעת שלנו ומהשדה החינוכי
שבו אנו עובדות ישירות .בתוך כך פיתחנו ערכה להוראה מותאמת
אישית ,המאפשרת לזהות קשיים בהבנת נושאי הלימוד בקרב
תלמידנו .בכתבה זו נתאר את תהליך הפיתוח ,את ההפעלה
בכיתות ואת המחקר שליווה הפעלה זאת.

אופן הפעלה ותיאור הערכה
הפעילות מתבצעת באמצעות ערכה מותאמת אישית בנושא
קוטביות של מולקולות .הנושא הספציפי הזה נבחר לאחר דיון
שהתבצע עם סטודנטיות בקבוצה ועם פרופסור רון בלונדר.
ערכנו רשימה של נושאים בכימיה שהתלמידים מתקשים בהם
ובחרנו שני נושאים שלא פותחה עבורם ערכה .הנושאים שבחרנו
היו:

1.מבנה וקישור – שינוי מצב צבירה של חומר מולקולרי .עבור
נושא זה קיימת משימה דיאגנוסטית באתר הארצי למורי
הכימיה ,ואף העברנו את משימה זו בכיתתנו בשנה שעברה
במסגרת הקורס "מבוא להוראת הכימיה תשע"ח" בהנחיית
פרופ' רון בלונדר .עברנו על המשימה הדיאגנוסטית ,ניתחנו
אותה ואיתרנו עבור כל שאלה המופיעה בה את התפיסה
השגויה שהיא מאבחנת .לאחר מיפוי כל התפיסות השגויות
עבדנו כקבוצה כדי לחשוב על פעילויות שיכולות לטפל
בתפיסות השגויות .בנינו ערכה שקראנו לה בשם "מצבי
צבירה – זה לא כל כך נורא" ,המכילה חמש תחנות .לא נרחיב
על התחנות ,מכיוון שערכה זו לא נוסתה בכיתות( .יש לציין
שהערכה נוסתה על צוות מומחים ממכון ויצמן).
2.קוטביות של מולקולות – זו הערכה שהעברנו בכיתותינו,
עליה ביססנו את המחקר ועל כך נרחיב;
עבור נושא זה היה צורך לבנות שאלון דיאגנוסטי .בעזרתן הרבה

* שרון בטיר מורה לכימיה ,תיכון בן צבי ,קרית אונו ,בוגרת תוכנית רוטשילד ויצמן לתואר שני.
** אירנה ריינין מורה לכימיה ,בית ספר על אזורי בסמת החדש ,חיפה ,בוגרת תוכנית רוטשילד ויצמן לתואר שני.
המחקר נעשה במסגרת עבודת הגמר של התואר השני בהנחיית פרופ' רון בלונדר
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של ד"ר שלי רפ ואיילת עודאני נבנה שאלון דיאגנוסטי בנושא
קוטביות של מולקולות .השאלון התבסס על מאמר המפרט
את הקשיים השונים בנושא ומציע פתרון ( ;Furio, 1996פירוט
הקשיים בהמשך הכתבה).
לאחר הבנת קשיים של תלמידים בנושא זה ניסינו כקבוצה
להעלות רעיונות לפעילויות שונות אשר יעזרו לתלמידים להבין
את הנושא טוב יותר ולהתמודד עם הקשיים הקיימים .פיתחנו
ערכה המכילה חמש תחנות ופעילות סיכום לכל הכיתה .שם
הערכה" :קוטביות או לא להיות".
כדי לבחור את נושא המחקר שבו תתמקד כל אחת מאיתנו
התבצע דיון עם הסטודנטיות בקבוצה בהנחייתה של פרופ'
רון בלונדר .העלינו נושאים שהיינו רוצות לבדוק ,כגון :השפעת
הערכה על מוטיבציה ,תחושת נראות ,ידע ,לומד עצמאי ועוד...
רשמנו את הנושאים על הלוח וכל אחת בחרה את הממד שהיא
רוצה לחקור.

הפעילות בכיתה
תחילה העברנו בכיתה את הנושא "קוטביות של מולקולות"
בדרך שבה אנו רגילות ללמדו ,בליווי מצגות ודוגמאות באמצעות
מודלים וקצת תרגול .לאחר שסיימנו ללמד את הנושא בכיתה
העברנו לתלמידים שני שאלונים; האחד ,שאלון עמדות ,Pre
שנועד להבין מהי עמדתם של התלמידים ביחס לשיעורי הכימיה,
בדגש על הנושאים שבחרנו לחקור (עניין ורלבנטיות ,פיתוח לומד
עצמאי ,מוטיבציה המשכית ,מעורבות התלמיד ,תחושת נראות).
השאלון השני ,שאלון דיאגנוסטי  ,Preנועד לבדוק מהו הידע של
התלמידים ולהבין את הקושי של כל תלמיד ותלמיד בנושא.
לפני העברת הפעילות בכיתה ולאחר שהתלמידים מילאו את
השאלונים הוסבר להם בקצרה מהי הוראה מותאמת אישית;
חילקנו לכל תלמיד פתק וביקשנו לא להראות את הפתק
לחברים ,כל תלמיד היה צריך לקרוא את הפתק לעצמו .חצי
מהתלמידים קיבלו פתק שכתובות עליו המילים :קשיש ,מקל
הליכה ,סבא; והתלמידים בקבוצה השנייה קיבלו פתק שכתוב
עליו :צמה ,שפם ,שיער .לאחר שחילקנו את הפתקים לתלמידים
אמרנו להם שאנחנו עומדות להקרין מילה על הלוח וביקשנו
שכולם יצעקו את המילה יחד .המילה שהוקרנה על הלוח הייתה
ז ק ן .מילה אשר אפשר לקרוא אותה בשתי דרכים" :זָ ֵקן" ו"זָ ָקן".
ואכן ,מחצית מתלמידי הכיתה קראו את המילה "זָ ֵקן" והתלמידים
במחצית השנייה קראו את המילה "זָ ָקן" ,זאת בהתאם למילים
שנכתבו על הפתקים שקיבלו הקבוצות .לאחר מכן הקרנו
על הלוח תמונה (נספח  )1ופתחנו עם התלמידים דיון על מה
שאפשר לראות ולהבין מהתמונה .בעקבות החלק עם הפתקים
והדיון שנפתח בכיתה הוסבר לתלמידים בקצרה מהי הוראה
מותאמת אישית ומה מטרתה .העברת שני השאלונים וההסבר
על הוראה מותאמת אישית נמשך שיעור ( 45דקות).
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דבר נוסף שעשינו לפני העברת הערכה בכיתה היה לעבור על
השאלונים הדיאגנוסטיים ולמפות את הקשיים של כל תלמיד
ותלמיד .על סמך זאת חולקו התלמידים לקבוצות על פי הקשיים
שהתגלו במענה לשאלון .כל קבוצה עבדה בתחנה שנועדה
לטפל בקושי שהתגלה בקרב הקבוצה .כאשר הקבוצות סיימו את
הפעילות בתחנה שאליה הם צוותו ,הם יכלו לבחור את התחנה
השנייה שבה יעבדו .הכנו על הלוח טבלה ובה חמש התחנות ,וכל
תלמיד כתב את שמו ליד התחנה השנייה שבה רצה לעבוד .לכל
תחנה הוקצבו עשרים דקות עבודה ,כלומר פעילות בשתי תחנות
ארכה כארבעים דקות .לאחר שהסתיימה העבודה בתחנות
השונות כל ילדי הכיתה השתתפו בפעילות מסכמת ובדיון כיתתי.
(פירוט התחנות והפעילות בהמשך ).בתום פעילות הערכה מילאו
התלמידים שאלון עמדות  – Postעמדות בהקשר של שיעור כימיה
בגישת הוראה מותאמת אישית .הפעילות כולה ארכה שעה וחצי.
(שני שיעורים).
בשיעור ההמשך ,שהתקיים ביום אחר ,העברנו לתלמידים שאלון
הערכה שמטרתו לבדוק אם היה שינוי בקשיים של כל תלמיד
ולבדוק אם הידע של התלמידים השתנה בעקבות הפעילות.
התלמידים השיבו על השאלון במשך כרבע שעה.

פירוט התחנות
1.תחנה מס’  – 1הקושי :להסביר את קוטביות המולקולה על
פי שני הגורמים:
 .אצורה של מולקולה (המבנה המרחבי של המולקולה).
 .בקוטביות קשרים בתוך המולקולה.
 :פעילות המבוססת סימולציית  ,PhETהנקראת "קוטביות
מולקולרית" .בתחנה זו התלמידים עבדו במחשבים( .הסימולציה
נפתחה מראש במחשב) .בסימולציה יש מולקולות שונות שאפשר
לראות בתלת-ממד .אפשר לראות את מבנה המולקולות ואפשר
לסובב אותן .בנוסף ,התלמידים יכולים לראות את האלקטרו-
שליליות של האטומים ,הם יכולים לסמן על מנת לראות גם את
דיפול (קוטביות) הקשר וגם את הדיפול של המולקולה כולה.
התלמידים קיבלו דף עבודה המנחה אותם כיצד לעבוד עם
הסימולציה ובו שאלות שונות .לאחר מילוי דף העבודה התקיים
דיון בקבוצות שנועד לעשות סדר ולסכם את הגורמים המשפיעים
על קוטביות של מולקולה .השאלות בדיון מובילות את התלמידים
להבין לעומק את שני הגורמים שעליהם להביא בחשבון כאשר
הם קובעים את קוטביות המולקולה.
2.תחנה מס'  – 2הקושי :לשרטט נוסחת ייצוג אלקטרונית.
 :התלמידים מקבלים כללים לכתיבת נוסחת ייצוג אלקטרונית
של מולקולות ,ועל סמך הכללים ממלאים טבלה .כדי להתגבר
על הקושי התלמידים זקוקים לכללים מסודרים ולתרגול – לתרגל
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1

נרשום את סוגי האטומים המשתתפים במולקולה ואת מספרם.

2

על פי מספר הטור נקבע את מספר אלקטרוני הערכיות.

3

סביב כל אטום נשרטט את אלקטרוני הערכיות שלו.

4

נקבע את מספר הקשרים שכל אטום יכול ליצור )מספר האלקטרונים
שאטום יכול לשתף על פי מספר האלקטרונים שחסרים ברמה האחרונה
להשלמתה(.

5

האטום שיכול ליצור את מספר הקשרים הגדול ביותר ימוקם במרכז.
אטום שיכול ליצור קשר אחד )מימן ,פלואור וכול'( יהיה תמיד בקצוות
המולקולה.

6

נחבר את האטומים עד ליצירת כל הקשרים עבור כל אחד מהם .כלומר,
השלמת הרמה האחרונה.
כללים לכתיבת נוסחת ייצוג אלקטרונית

בעצמם שרטוט של נוסחת ייצוג אלקטרונית .על כן ,בתחנה זו
התלמידים קיבלו דף ובו כללים ברורים וטבלה ובה מולקולות
שונות שהתלמידים צריכים לצייר עבורן נוסחת ייצוג אלקטרונית.
הטבלה מאפשרת לתלמידים לשרטט את נוסחת הייצוג
האלקטרונית בצורה הדרגתית וללמוד שישנה שיטה שלפיה
קובעים את המבנה.
3.תחנה מס'  – 3הקושי :לעשות את המעבר מנוסחת ייצוג
אלקטרונית למבנה מרחבי.
 :פעילות המבוססת על סימולציית  PhETהנקראת "צורות
מולקולה" .בתחנה זו התלמידים עבדו במחשבים( .הסימולציה
נפתחה מראש במחשב ).התלמידים קיבלו דף עבודה ובו הנחיות
לשימוש בסימולציה וכן שאלות נוספות .הסימולציה מכילה
מולקולות שונות ,כאשר אפשר לראות את המבנה התלת-
הממדי שלה ואת שם המבנה .התלמידים יכולים לראות את זווית
הקשר ואת האלקטרונים הבלתי-קושרים באטום המרכזי במידה
ואלה קיימים .התלמידים יכולים להזיז את האטומים ולראות כיצד
הם מתרחקים זה מזה בשל הדחייה .בתום הפעילות נערך דיון
בקבוצות שמטרתו לסכם את המעבר מנוסחת ייצוג אלקטרוני
למבנה מרחבי .השאלות בדיון מובילות את התלמידים להבנת
הדחייה הקיימת בין האטומים ,אלקטרוני הקשר והאלקטרונים

20

הבלתי-קושרים .דבר זה יוביל אותם להבנה כיצד לעבור מנוסחת
ייצוג אלקטרוני למבנה המרחבי המתאים ,תוך התייחסות
למתמירים ולזוגות האלקטרונים הבלתי-קושרים.
4.תחנה מס'  – 4הקושי :לזהות את סוג המבנה המרחבי.
 :פעילות עם מודלים .בתחנה זו התלמידים קיבלו חמש כרטיסיות
שכל אחת מהן עוסקת באחד מהמבנים הגאומטריים :טטראדר,
פירמידה משולשת ,משולש מישורי ,זוויתי וקווי .על פי הכרטיסיות
העוסקות במבנים מתבקשים התלמידים לבנות את המולקולות
הנדרשות באמצעות ערכת מודל מקל-כדור ,כשנתונים להם
המבנה המתאים והנוסחה המולקולרית .לאחר בניית המודל
התלמידים צריכים לצלם ולשלוח למורה .בסוף בניית המודלים
על התלמידים להשלים פאזל – התאמה בין נוסחה מולקולרית
למבנה .אם התלמידים השלימו את הפאזל בצורה נכונה מופיעה
המילה "הצלחת" .באופן זה התלמידים יוכלו להתנסות בעבודה
עם מודלים ובפיתוח הראייה המרחבית שלהם ,להעמיק ולהפנים
את סוגי המבנים הגאומטריים ,את משמעותם ולהבין שהמבנה
הגאומטרי אינו מושפע רק מסוג המתמירים של האטום המרכזי.
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פרטי המחקר

טטראדר

1

CH3CI

ה

דוגמא לכרטיסיות פאזל להתאמה בין נוסחה מולקולרית ומבנה.

את עבודות הגמר ביססנו על מחקר מעורב ()Mix-methods
הכולל :שאלוני עמדות ,שאלונים להערכת התפיסות של
התלמידים בנושא הנבדק ,ראיונות אישיים של תלמידים שהתנסו
בערכות.
שאלונים להערכת קשיים (:)Pre-Post
קשיים של תלמידים שמצאנו ועלולים להתגלות תוך כדי
ביצוע המשימה
1.להסביר את קוטביות המולקולה על פי שני הגורמים:

5.תחנה מס'  – 5תחנה זו מיועדת לתלמידים אשר ענו נכון ולא
אותר אצלם קושי .הרמה בתחנה זו היא גבוהה ,וזאת במטרה
לאתגר את התלמידים החזקים .התלמידים קיבלו מולקולות
"מסובכות" יותר אשר הם היו צריכים לצייר להם נוסחת
לואיס ולקבוע עבור כל אטום מרכזי מה המבנה המתקבל
מסביבו .לבסוף התלמידים בדקו את עצמם בתוכנה
שנקראת  .MolViewבתוכנה זו הם יכולים לבנות מודלים של
המולקולות שקיבלו( .התלמידים קיבלו דף הנחיות לשימוש
בתוכנה).

 .אצורה של מולקולה (המבנה המרחבי של המולקולה).
 .בקוטביות קשרים בתוך המולקולה.
2.לשרטט נוסחת ייצוג אלקטרונית.
3.לעשות את המעבר מנוסחת ייצוג אלקטרונית למבנה מרחבי.
4.לזהות את סוג המבנה המרחבי.
ממדי המחקר שנבדקו במחקר שלנו:

פעילות סיכום באפליקציה טלפונית הנקראת Molecular
 .Geometryהתלמידים התבקשו להוריד את האפליקציה
לטלפון .הפעילות נעשתה בקבוצות ,בכל קבוצה שלושה
תלמידים .באפליקציה מופיעים  12ברקודים שאפשר להדפיס.
דרך הברקודים אפשר לראות מולקולות בתלת-ממד .ישנם בסך
הכול  6מולקולות; כל מולקולה מוצגת פעמיים – פעם אחת
עם האלקטרונים הבלתי-קושרים ופעם אחת בלי האלקטרונים
הבלתי-קושרים ,כלומר  6זוגות ובסך הכול  12ברקודים.
התלמידים קיבלו כרטיסיות פעילות לשימוש באפליקציה.
דרך האפליקציה הם יכולים לראות את המבנה הגאומטרי של
המולקולות ,כאשר פעם מצוינים האלקטרונים הבלתי-קושרים
ופעם לא .וכך הם יכולים להבין מדוע המולקולה מסתדרת בצורה
הגאומטרית הספציפית שלה.

1.עניין ורלבנטיות בכימיה – למידת כימיה הופכת לחינוך רלבנטי
כאשר יהיו לה השלכות על חיי התלמיד.
השלכות חיוביות יכולות להיות( :אני); מילוי הצרכים בפועל
הנוגעים לאינטרסים של התלמיד או דרישות חינוכיות ,וכן
צפייה בצרכים עתידיים.
רלבנטיות יכולה להיחשב לכזו המורכבת מממדים שונים:
אינדיבידואלי ,ממד חברתי ומקצועי .חינוך מדעי רלבנטי
תורם להשכלה של התלמידים ,לפיתוח מיומנויות ,מקדם
את יכולותיהם להשתתף בחברה היום ובעתיד ,ומשפר את
הנטייה המקצועית והקריירה שלהם  .בהתבסס על הגדרה זו,
הרלבנטיות בהקשר של חינוך מדעי באה לידי ביטוי בשלושה
ממדים :אינדיבידואלי ,חברתי ,מקצועי.

הממדים שנבדקו במחקר דוגמה להיגד המבטא את הממד
עניין ורלבנטיות בכימיה

מעודד אותי לחלוק את הרעיונות משיעורי הכימיה עם משפחה וחברים.

פיתוח לומד עצמאי

אני מתייחס לחומר הנלמד בשיעור כנקודת התחלה ומנסה לפתח את ההבנה שלי בנושא.

מוטיבציה המשכית

מושך אותי לקרוא ולראות כתבות בנושא כימיה באינטרנט ובטלוויזיה.

Engagement
מעורבות התלמיד

אני משתף את התלמידים בדעות וברעיונות שלי בשיעור.

תחושת נראות

בשיעורי כימיה המורה מאפשרת לי ללמוד באמצעות חומרי למידה שונים המתאימים לי.
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ממוצע תוצאות שאלון העמדות של הממד:
עניין ורלבנטיות בכימיה

Post

4.85

2.פיתוח לומד עצמאי – זהו תהליך שבו פרט יוזם (עם או בלי עזרה
חיצונית) את אבחון הצרכים הלימודיים שלו ,מנסח את שאיפותיו
הלימודיות ,מזהה משאבים הדרושים לו ללמידה ,בוחר ומיישם
אסטרטגיות למידה מתאימות ומעריך את תוצרי הלמידה שלו.
ממוצע תוצאות שאלון העמדות של הממד:
פיתוח הלומד העצמאי

Post

4.89

סוג השאלון

Pre

7
6
5
4
3
2
1

ממוצע

5.39

ממוצע תוצאות שאלון העמדות של הממד:
מוטיבציה המשכית

22

סוג השאלון

Pre

ממוצע

Post

4.47

7
6
5
4
3
2
1

Post

4.61

סוג השאלון

Pre

7
6
5
4
3
2
1

5.תחושת הנראות – מורה המראה לתלמידיו בכל הזדמנות
אפשרית עד כמה הם חשובים לו ,מעלה בכך את המוטיבציה
שלהם וגורם להם להרגיש מעורבים בכל מה שמתרחש ולא
להסתכל מהצד ולהסתפק בכך.
מורה שיכול להיות מודל לחיקוי עבור תלמידיו משמש מקור
השראה גדול עבורם ,ובקיצור זהו מורה שתלמידים ישמחו
ללכת בדרכו ולהיות כמוהו.
ממוצע תוצאות שאלון העמדות של הממד:
תחושת נראות
5.5

Post

4.7

סוג השאלון

Pre

7
6
5
4
3
2
1

ממוצע

3.מוטיבציה המשכית – מוטיבציה המשכית מוגדרת כ”נטייה
לחזור ולהמשיך לעבוד על מטלות במרחק מההקשר הנלמד
ולא ההקשר הראשוני עצמו ”.במדעים ,מוטיבציה המשכית
נובעת מהרצון “לעשות” מדע ,ללמוד מדעים ,וזה בא לידי
ביטוי בפעילויות כגון :גלישה באתרי אינטרנט בנושאי מדע,
קריאה ,שיחה ,צפייה בתוכניות טלוויזיה בנושאי מדע ,עריכת
ניסויים בבית ועוד.

4.89

ממוצע תוצאות שאלון העמדות של הממד:
מעורבות התלמיד )תלמיד פעיל(

ממוצע

סוג השאלון

Pre

ממוצע

5.33

4.9

7
6
5
4
3
2
1

4.מעורבות התלמיד  – Engagementהמושג מתייחס למידת
המעורבות או העניין שמגלים התלמידים כלפי לימודיהם,
ועד כמה חשים הם “מחוברים” לכיתתם ,לבית הספר ואיש
לרעהו .בעבודה זו התמקדנו בשאלה עד כמה התלמיד פעיל
בתהליך הלמידה.

לסיכום :ערכה זו פותחה על מנת לזהות ולתקן תפיסות שגויות
וקשיים בקרב תלמידי הכימיה בנושא קוטביות של מולקולות .כדי
לבדוק נושא זה יצרנו משימה מותאמת אישית שכללה משימה
דיאגנוסטית המאבחנת קשיים בקרב תלמידים; ושאלוני עמדות
בנושאי הממדים שנבחרו לבדיקת עמדות התלמידים כפי שאלה
הועברו לפני הפעילות ואחריה .משימה נוספת שהועברה לאחר
הפעילות הייתה משימת הערכה שנועדה לבדוק אם קשיי
התלמידים נפתרו בעקבות הפעילות המותאמת אישית.
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מכיוון שכלי מחקר שהתבססנו עליהם הינם כלים של מחקר
מעורב ( ,)Mix-methodsהסקת המסקנות נבנתה מכלל
התוצאות ,גם אלה המספריות וגם אלה שעלו מהראיונות
האישיים.
הראיונות עם התלמידים נתנו לנו פרספקטיבה טובה יותר
שאפשרה להבין לעומק את התוצאות המספריות שהתקבלו.
להלן כמה דוגמאות מראיונות התלמידים (חילקנו אותם לפי
קטגוריות):
תחושת הנראות" :הדאגה שלך ,להיות בטוחה שהבנו את החומר,
ההשגחה והמעקב שלך גרמו לי להרגיש אחרת היום .זו הייתה
חוויה נעימה במיוחד".
מוטיבציה" :מרוב שהיה מאתגר ופה לא השתעממתי שבדרך
כלל ישן בשיעורים ,אלא להפך ,כל הזמן הרגשתי בדחף לסיים
ולעבור לתחנה הבאה".
לומד פעיל" :הרגשתי שיש לי תפקיד ברור והיה לי כיף לדעת שאני
גם מועילה לקבוצה שלי ועוזרת להם בהבנת משהו שלא ברור".
מעורבות" :ברגע שאת עובדת יותר ופעילה יותר בתחנה ,יותר
מאשר בשיעור רגיל שבו את יושבת ומקשיבה ,אז את לומדת יותר
ומעורבת ,ומבינה את החומר".
עצמאות" :המורות היו שם אבל לא הינו צריכות את העזרה שלהן,
יותר כייף לחקור לבד".
בתוצאות המחקר שביצענו התקבל שינוי מובהק בעמדות
התלמידים שהשתתפו בניסוי .הדבר מעיד על כך שהפעילות
חוללה שינוי בקרב התלמידים בקבוצת הניסוי והשפיעה עליהם
בצורה ניכרת .לאחר הפעילות השתנו עמדות התלמידים לטובה,
מה שצפינו שיקרה מעצם העובדה שהעברנו פעילות מותאמת
אישית לתלמידים.

השלכות להוראה
ממצאי המחקר מראים כי הוראה מותאמת אישית הינה
משמעותית יותר עבור התלמידים .היא מאפשרת להם לא רק
להשתפר בלימודים ,אלא גם להרגיש שהמורה "רואה אותם"
ודואגת להצלחתם באופן אישי ,דבר המדרבן תלמידים ללמידה
ולהשקעה .הוראה בצורה זאת מאפשרת למורה להגיע לכל
תלמיד בכיתה ,להיות עם היד על הדופק ולעקוב אחר קצב
הלמידה בכיתה ואיכותה.
בנוסף ,הממצאים הראו כי תפיסות שגויות לא תמיד קל לשנות
בפעילות אחת ,ואולי אם רמת ההבנה בכיתה היא נמוכה מהצפוי,
יהיה צורך לבצע התאמות נוספות בפעילות עצמה.
הבעיה שהצגנו בתחילת העבודה היא קשיים בהבנת קוטביות של
מולקולות ומבנים מרחביים .כדי לתת מענה לקשיים אלה מומלץ
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להשתמש בערכה ברצף ההוראה בכימיה בכיתות התיכון.
היתרון בסוג זה של פעילויות הוא שתמיד אפשר להתאים
אותן ולשנות בהתאם לכיתות ולרמת התלמידים .הפעילויות
הן דינמיות ,כך שכל מורה שיפעיל אותן יוכל להשתמש בבסיס
שכבר הוכן ולעשות התאמה בהתאם לצרכיו ולצורכי הכיתה.
למשל ,באחת מהכיתות שבהן העברנו את הפעילות ,השאלונים
הראו שלא היה שינוי בתפיסות התלמידים ,אך מהראיונות עלה כי
הם נהנו מאוד מהפעילות והיו רוצים עוד פעילויות מסוג זה ,מכיוון
שפעילות כזאת מעוררת אצלם עניין ומוטיבציה ללמוד .עם זאת,
חשוב לא לשכוח כי פעילות מסוג זה עבור תלמידי קצה לא תהיה
אטרקטיבית כל כך ,מכיוון שבמקרים של פער לימודי גדול מאוד
לא יהיה אפשר לגשר עליו עם פעילות מסוג זה וכדאי לעבוד עם
תלמידים אלו באופן פרטני.
חשוב לזכור כי הערכה לא נועדה ללמד את החומר כחומר חדש
בכיתה ,אלא לטפל בבעיות בהבנה לאחר שהתלמידים כבר למדו
את החומר ותרגלו אותו .אי אפשר להשתמש בערכה בתחילת
ההוראה ,והיא אינה תחליף לשיעור מקדים ו  /או לתרגול.
בפעילות עצמה ,הכנו הוראות והסברים גם עבור התלמידים וגם
עבור המורים ,כך שהמורים יוכלו להיעזר בכך במקרה שמשהו
לא יהיה ברור .תפקידו של המורה בפעילות זו הוא להיות לעזר
ולתת לתלמידים להתמודד בכוחות עצמם עם התחנות השונות,
כך שממד הלומד העצמאי בא לידי ביטוי בצורה ברורה מאוד.

המלצות

■שילוב הוראה מותאמת אישית בכיתה מאפשר למורה להבין
את תלמידיו טוב יותר ,על ידי כך שהמורה מאבחן את רמתו
של התלמיד (על ידי שאלון דיאגנוסטי) וכך מאבחן את רמת
הידע שלו טוב יותר ,ויכול להתאים את רמת הלימוד לכל
תלמיד ותלמיד.
■יש תלמידים המעדיפים את ההוראה הסטנדרטית ,בלי
משימות מיוחדות ,ולכן חשוב שבהוראה מותאמת אישית
תהיה גם תחנה "רגילה" ובה דף עבודה שאינו דורש מהתלמיד
משימה מורכבת ושונה מהדרך הרגילה.
■הרכבת משימה דיאגנוסטית וערכה להוראה מותאמת אישית
היא עבודה המצריכה הרבה זמן עבודה של המורה .היא
מצריכה השקעה בהכנה וכן דורשת תקציב מסוים להדפסת
התוצרים או הכנתם .לכן מומלץ לעשות זאת עם קבוצת
מורים ולא לבד .בקבוצה כל אחד יכול לתרום רעיונות שונים
ומגוונים.
■האווירה בשיעור מסוג זה היא שונה ,פתוחה יותר .התלמידים
עובדים בקבוצות ,נעזרים זה בזה ופחות במורה .יכולה להיות
תחושה של אובדן שליטה על הכיתה ,בגלל רעש ,ולכן כאשר
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 מומלץ להביא לשיעור עוד,מדובר בכיתה גדולה של תלמידים
.מורה אם אפשר

Furio, C. (1996). Difficulties with the Geometry and
Polarity of Molecules. Journal of Chemical Education:
36-41.

■עבור התלמידים שיעור זה שונה משיעורים רגילים שבהם
 יש להם תחושה של חוויה וכיף.המורה מדבר והם מקשיבים
והם מקבלים את התחושה שהמורה יודע במה הם מתקשים
 דבר המגדיל אצל התלמיד את הערכתו,יותר ובמה פחות
.כלפי המורה

Levine, M. (2002). A mind at a time. New York: Simon &
Schuster.
Maehr, M.L'. (1976) .Continuing motivation: An analysis
of a seldom considered educational outcome. Reviewof
Educational Research .46(3): 443-462.

■על מנת להסיק מסקנות רחבות ומובהקות יותר יש לבצע את
המחקר על מגוון רחב יותר של אוכלוסיות ועל מספר רב יותר
.של תלמידים

Schunk, D., Pintrich, P. & Meece, J. (2008). Motivation
in education: theory, research and application. Ohio:
Pearson/Merrill Prentice Hall.

 שמסיימים,’■אפשר לבצע את המחקר דווקא בקרב תלמידי יב
 ולהיווכח אם ניכרת השפעה על,את לימודיהם בכימיה בתיכון
המוטיבציה המתמשכת שלהם מחוץ לכותלי בית הספר! אם
.זה משנה את המוטיבציה שלהם ללמוד כימיה באקדמיה

Subban, P. (2006). Differentiated instruction: A research
basis. International Education Journal 7(7): 935-947.
Tomlinson, C.A., Brighton, C., Hertberg, H., Moon, T.R.,
Brimijoin, K. & Conover, L.A. (2003). Differentiated
instruction in response to student readiness, interest,
and learning profile in academically diverse classroom:
A review of. Journal For the Education of the Gifted
27(2/3): 119-145.
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פעילויות

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

שלייפר*

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

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

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

הכול התחיל לפני יותר מעשור .חברה ששבה מטיול בחו"ל
והכירה את העניין שלי בכימיה ואת האהבה שלי למקצוע/תחום,
קנתה לי במתנה וילון אמבטיה ועליו הדפס הטבלה המחזורית.

תלמידינו ,לעומת זאת ,רובם מצויים בעולם מהיר ,של מותגים,
ידוענים וסרטונים ,שעל פיהם יישק דבר .והם כמובן ממעטים
לשוחח על כימיה ועל מדע ולהעלות על נס את העיסוק במחקר
מדעי.
כמי שמרגישה את הרצון העז לחבר את התלמידים לאהבת
הכימיה ,ובד בבד בקיאה ברזי עולם ההזמנות מאלי-אקספרס,
מצאתי את עצמי מחפשת מגוון דרכים ואמצעים לגרום לתלמידים
לפגוש את הכימיה במקומות לא שגרתיים.
בכתבה הזאת ארצה לשתף אתכם במספר פריטים משעשעים
*

חשבתי לעצמי כמה חן יש בטבלה הזו כאשר היא צבועה בכל
גוני הקשת ,כל צבע מייצג משפחת יסודות כזו או אחרת ,ויחד
מתקבלת תמונה צבעונית ומשמחת ,שגם מי שלא מבין אותה
יכול בקלות להישאב במבטים אליה.
נקודת המפגש הבאה בין הכימיה ועולם הצריכה הייתה בהיותי
סטודנטית לתואר שני בכימיה ,בחנות המותג של סוכריות
השוקולד האהובות  ,m&m’sשם מוצגת לראווה הטבלה
המחזורית של טעמי הסוכריות.

יעל שלייפר ,Yaelschleifer@gmail.com ,תיכון עתיד למנהיגות מדעית קהילתית ,לוד .מובילה עם סבטלנה גולובצ'יק את קהילת רחובות
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חלפו השנים ובינתיים הצטרפו לאמתחתי עוד כמה פריטים
כאלו ואחרים שיש בהם אזכור של מושגים מעולם הכימיה .אבל
בשנים האחרונות התרחב התחביב לממדים עצומים ,כאשר
הרכישה באינטרנט נעשתה נגישה לכל אדם ,ובעיקר לכל כיס.
מצאתי שישנם מסביב לעולם "משוגעים" רבים ויצירתיים
שקונים ומוכרים פריטים מכל מיני סוגים ,ובהם :שרשרות
ועגילים שתליוניהם הם נוסחאות מבנה מקוצרות
של מולקולות ,פריטי ביגוד עם דוגמאות של סימולי
יסודות ,חותמות ליצירת שכבת לק לציפורניים
בצורת סמל האטום ,שעון שאת הספרות
בו מחליפים סמלי יסודות ,כיסוי מגן
לטלפון ,סיכות לעיטור התיק,
משטח לעכבר המחשב
וחותכני עוגיות ,כולם
בעיטורים מעולם הכימיה,

והיד עוד נטויה.
אז מה עושים עם כל הרכישות הללו? ומה בין זה לבין הוראת
הכימיה?
התשובה שלי מתחלקת לשלושה חלקים:
 .1אווירה – עוד לפני שהתייחסנו למידע עצמו שבתוך כל מוצר,
עצם ההגעה לשיעור עם הפריטים הללו יוצרת בכיתה אווירה
שמזמנת שיחה על הסימולים ועל הציורים .לעיתים תלמידים
סיפרו לי שהם חיכו לראות עם איזה פריט אגיע ולשמוע מה

26

ההזמנה האחרונה שלי .תלמידים נהנים לשנות את נושא השיעור
מהתוכן עצמו ,וכך ניתן להכניס תוכן "בדלת האחורית".
 .2השראה – 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
למשל ,מדי שנה בחג הפורים אני נוהגת להתחפש בתחפושות
שקשורות לכימיה .השנה התחפשתי לגיבורת אל-מתכת ,בעזרת
טייץ מודפס של הטבלה המחזורית וגלימה כסופה ועליה סמל
איקס ענק.
 .3הוראה – חלק מהפריטים ניתן בהחלט לשלב בהוראת נושא
מסוים ,לדוגמה :המרת נוסחת מבנה מקוצרת למלאה (זו
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
לסימולים כימיים שהם נתקלים בהם בחיי היום-יום תוך שהם
מעירים על אי-דיוקים בפרסומים .זה מרגש במיוחד כאשר
התלמידים נעשים עירניים ומעורבים בנושא!
עוד שילוב של הפריטים בהוראה יכול להיות כשי לתלמידים
כדוגמת מחברת שכריכתה הטבלה המחזורית ,או ביצוע טקס
חלוקת סיכות תלמידים שסיימו את לימודיהם במגמה.
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 35( .3נק') יעל מעוניינת לרכוש באליאקספרס את החולצה הזו.
עיזרו ליעל לענות על התהיות הבאות לפני הרכישה:
א .מהי נוסחת מבנה המקוצרת של המולקולה?
ב .מהי הנוסחה המולקולרית של המולקולה?
ג .מצאו וסמנו את הצורות הגיאומטריות הבאות :טטרהאדר ,משולש
מישורי ,פירמידה משולשת.
ד .מצאו פחמן בעל מטען חלקי שלילי ופחמן בעל מטען חלקי חיובי .הראו
חישוב
ה .מבין הקשרים המסומנים ב ( )1ו )2( -קבעו מיהו החזק יותר .נמקו.

זכורה לי במיוחד שאלה שחיברתי למבחן בהשראת הנושא ,ראו
שאלה במסגרת למעלה:
ובימינו אי אפשר בלי אזכור מחלת הקורונה .כשהתחילה החובה
לעטות מסכות במרחב הציבורי ,לא קפאתי על שמריי ומייד
הזמנתי מסכת בד ועליה ,כמובן ,הדפס הטבלה המחזורית.
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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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כנסים

הכנס המקוון של קהילות מורי הכימיה
מודל לשיעור מקוון
דבורה

קצביץ*

אין ספק שהקורונה חייבה אותנו לחשוב אחרת ולפעול אחרת
בכל תחומי החיים כמו גם בהקשר של קהילות המורים לכימיה.
בצל נסיבות הקורונה קיימנו את כנס הסיום של קהילות מורי
הכימיה במתכונת של כנס מקוון .הכנס היה המשך טבעי למפגשי
הקהילה ,שאף הם נעשו מקוונים .מילת המפתח בתקופה זו
הייתה .ZOOM
השאלה שעמדה על הפרק :כיצד נוכל “להחזיק” את מורי
הקהילות במשך ארבע שעות הכנס? מה שעמד לנגד עינינו הוא
הכללים שהטפנו להם ביחס לניהול שיעור בזום ,כאשר הרעיון
הבסיסי הוא גיוון ואינטראקטביות של הקהל (ראו מסמך בנושא
אינטראקטיביות בהוראה מקוונת שמופיע באתר המרכז הארצי).
למעשה ,הכנס והאופן שבו התקיים מהווים מודל להוראה מקוונת.
לא ניתן להתייחס להוראה המקוונת כאל הוראה פרונטלית רגילה
עם מצגת .יש להפעיל את המשתתפים בדרכים שונות בכל פרק
*

זמן מסויום (כ 6-עד  10דקות) ,לתת להם להתבטא ולהשפיע.
באיור  1מופיעה תוכנית הכנס ,כמו שהופיעה באתר הכנס.
כבר בפתיחה הפנתה פרופסור רון בלונדר את המשתתפים
לשאלות סקר באתר  QuestionProהמאפשר קבלת תשובות
בדרכים מגוונות .באמצעות השאלות התייחסה רון להתפתחות
המקצועית של המורים בקהילות הכימיה .כמו כן ,המשתתפים
נתבקשו להשלים את המשפט “קהילה בשבילי היא ”...והתקבל
ענן מילים המרכז את תשובות המשתתפים ולצידן ציון שכיחותן.
איור  2מציג את ענן המילים שהתקבל ,הכולל את ההגדרה של
קהילה ,מטרותיה ומאפייניה כפי שמופיעים בספרות המקצועית.
אין ספק שקהילות מורי הכימיה בדרך הנכונה! קידום מקצועי,
העצמה ,שותפות ,הרגשת שייכות עד כדי תחושת משפחה – כל
אלה וסופרלטיבים נוספים מצויים בלב ליבה של הקהילה.

ד"ר דבורה קצביץ ,קבוצת הכימיה ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע.
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איור  :2תמונת ענן המילים שהתקבל בהשלמה למשפט
“קהילה בשבילי היא”...

הוראת תוכן
בדומה לשיעור שבמהלכו מורה מבקש ללמד יחידת תוכן
כלשהי ,מארגני הכנס הכניסו למשבצת זו הרצאה מדעית בנושא
הקורונה“ :מציאת מעכבים קוולנטיים לפרוטאז המרכזי של נגיף
הקורונה״ ,שנתן ד"ר ניר לונדון מהמחלקה לכימיה אורגנית,
הפקולטה לכימיה במכון ויצמן למדע .ההרצאה התאימה למורים
ואף לתלמידים ,ולפיכך הייתה רלבנטית ,והעצימה את תרומתה
של הכימיה במרוץ העולמי המטורף למציאת תרופה לקורונה.

בדיקת הבנה בעקבות הוראת תוכן
כדי לעודד את המשתתפים להקשבה פעילה נעשו בהרצאה
שתי הפעולות הבאות( :א) המשתתפים התבקשו לכתוב בזמן
אמת שאלות בצ’אט ,והובטח להם שהמרצה יתייחס לשאלות
בסיום ההרצאה; (ב) הוכרז כי בסיום ההרצאה תתקיים תחרות
בין הקהילות שעיקרה מתן תשובות על שאלות העוסקות בתוכן
ההרצאה .מומלץ למורים לקיים את שתי הפעולות הללו כאשר
הם מלמדים (בזום או בכיתות) ,כדי לוודא שהתלמידים הבינו את
התוכן לאחר הוראתו.
התחרות בין הקהילות התבצעה לאחר שהמשתתפים חולקו
ל”חדרים” ,ומובילי כל קהילה הציגו בפניהם את השאלות.
החברים בכל קהילה קיימו דיונים כדי לענות יחד על כל שאלה.
התשובה הייתה תשובת הקהילה ,ולא תשובה של מורה
בודד .הפעילות בחדרים יצרה קבוצות קטנות ,ואפשרה שיח
בהשתתפות כל הנמצאים בחדר .החלוקה לחדרים מדמה עבודה
בקבוצות בכיתה ,והמשימות בחדרים יכולות להיות מגוונות.

המושבים המקבילים

איור  :1תוכנית הכנס
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לאחר הפסקת קפה ביתית עברנו ללב הכנס – המושבים
המקבילים שבהם מורי הקהילות שיתפו את המשתתפים
בפעילויות שעשו בכיתותיהם או בקהילות .חלק זה התנהל
בדומה למפגש קהילה ,והחל בפעילות פתיחה שנועדה לשבור
את הקרח וליצור אווירה נינוחה במושבים .פעילות הפתיחה
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גובשה בטכניון והוצעה ליושבי הראש של המושבים .כל יו”ר
מושב הציג מסך ובו ביטויים שנכנסו לחיינו בעקבות הקורונה (ראו
איור  .)3כל משתתף ומשתתפת הוזמנו לסמן את המושג שאליו
התחברו ,ולשתף את חברי המושב במשמעות הבחירה .הצגות
המורים שיקפו את עבודתם בכיתותיהם .אין ספק שקהילות קל”ב
נתנו השראה למורים – הם פיתחו משחקים ,חדרי בריחה עם
שאלות מעניינות ,פרויקטים יוצאי דופן ופעילויות ייחודיות להוראה
בתקופת קורונה .מומלץ לצפות במושבים המקבילים ולקבל
רעיונות והשראה לפיתוח פעילויות מעניינות.
גם בכיתה המקוונת אפשר לפתוח חלק מהשיעורים בפעילויות
פתיחה .אחד המניעים ללמידה מרחוק היא מעורבות רגשית;
ופעילויות הפתיחה יכולות לתת מענה לפן הרגשי .כמו כן ,אפשר
לבקש מתלמידים להציג פרויקטים שעשו במסגרת הערכה
חלופית או במסגרת אחרת ,לאפשר להם לשאול שאלות בצ’אט
ו/או בסיום ההצגה ,לערוך דיון על ההצגה ,וכך לתת להם הזדמנות
להיות פעילים ומעורבים.

הוראת תוכן נוספת
לאחר קיומן של משבצות שבהן המורים היו פעילים בכנס עברנו
למשבצת זמן שמתאימה להוראה פרונטלית בכיתה המקוונת.
כמו הרצאתה של ד"ר אורית הרשקוביץ מהפקולטה לחינוך
למדע וטכנולוגיה שבטכניון“ ,מורים לכימיה בתקופת הקורונה –
הצלחות ,הזדמנויות ,חששות ואכזבות  /אתגרים"; והמורים יכלו
להזדהות עם הממצאים שהתקבלו בטכניון ביחס להוראת מורי

חיטוי

כימיה בתקופת הקורונה .זוהי תקופה לא פשוטה ,שהציבה בפני
מורי הכימיה הרבה מאוד אתגרים ,והם עמדו בהם בהצלחה רבה.

למידה ותנועה
אין ספק שלאחר ישיבה ארוכה מול מסך המחשב ,פעילות
גופנית תועיל מאוד .ד”ר רות ולדמן הסבירה בהתלהבות רבה
את תרומתה של הפעילות הגופנית לפעילות המוח בעת למידה,
תוך כדי הפעלת ציבור המשתתפים בסוגים שונים של תנועות
המפעילות את המוח הימני והשמאלי ,עוזרות לחיזוק הקשב
והריכוז ופותחות את ערוץ הלמידה .כדי להכניס אנרגיות חיוביות
לאווירה הכללית בחרה רות בשיר קצבי ואופטימי :מחוזקים לעולם
של אברהם טל .להרחבה על למידה ותנועה ,לרבות יישום בכיתת
הלימוד היכנסו.

חידון קהילות – פעילות הפונה לפן הרגשי
המשכנו בפעילות חווייתית ,המאפשרת לחברי הקהילה להזדהות
רגשית עם הפעילות ולחזק את גאוות היחידה של כל קהילה
וקהילה .ד”ר מלכה יאיון ניהלה חידון שבו הוצגו שאלות עם
המאפיינים של הקהילות השונות ,והקהל התבקש להתאימם
לקהילות .לאחר הבחירה בקהילה ,אחד ממובילי הקהילה סיפר
בכמה משפטים על הקהילה ,ובצד הוקרנה תמונת המורים
המשתתפים בה .מפמ"ר הכימיה ד"ר דורית טייטלבאום דיברה
אחרי כל מוביל קהילה וציינה את הדברים שהיא מעריכה במובילי
הקהילה זו וכך העצימה כל אחת ואחת מן הקהילות .להלן
השאלות שהוצגו בחידון:

בידוד

הידבקות

מה אני רוצה לחטא
ולנקות מחיי?

מה גורם לי להרגיש
כמו מלך /מלכה?

מה מייצר אצלי
תחושת בדידות
ומה מפיג אותה?

באיזו תכונה
הייתי שמח/ה
להידבק וממי?

© מיכל אשכנזי

© מיכל אשכנזי

© מיכל אשכנזי

נשימה

רפואה

התפשטות

לחיצת יד

איזה רגע
הייתי רוצה
לנשום עמוק לתוכי?
© מיכל אשכנזי

איזה כאב בחיי
זקוק לריפוי?
© מיכל אשכנזי

אילו תחומי עניין
בחיי הייתי רוצה
לראות מתפשטים
ומתרחבים?

למי אני חולם/
חולמת ללחוץ יד?

בלתי נראה

חו"ל

משבר

איזו יכולת שלי
שלא רואים מספיק
אני כמה /כמהה
שיראו?

לאן הייתי טס/ה
עכשיו לטייל?

איזה משבר בחיי
הפכתי להזדמנות?

© מיכל אשכנזי

© מיכל אשכנזי

מסכה
איזה חלק בי
אני מעדיף /מעדיפה
להסתיר מאחורי
מסכה?
© מיכל אשכנזי

© מיכל אשכנזי

כתר

© מיכל אשכנזי

© מיכל אשכנזי

נוגדנים

© מיכל אשכנזי

מרחק שני
מטרים
מאיזה סוג
של אנשים
אני מעדיף /מעדיפה
לשמור מרחק?
© מיכל אשכנזי

למי או מה קשה לי
מאוד להתנגד
ולומר לא?
© מיכל אשכנזי

סגר
איזה עניין לא סגור
יש לי
שחשוב לי
להביא לידי סגירה?
© מיכל אשכנזי

איור  :3לוח המשחק לפעילות הפתיחה במושבים המקבילים ,הפעילות בעיבוד הצוות המוביל של הטכניון
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1.באיזו קהילה יש הכי הרבה קרובי משפחה ,כימיה בין
המשתתפים – וכשנכנסים אליה לא יוצאים במשך
שנים?
2.איזה קל"ב הוא הכי קל"ב למכון ופער הגילים בין
המובילות בו הוא הגדול ביותר?
3.איזו קהילה היא הכי צעירה בעיר הכי צעירה ומשתתפות
בה גם לבורנטיות?
4.באיזו קהילה שלוש הוא שם קוד – מורה של שלוש
נקודות ...ומורה שגרה במרחק שלושה צעדים ,וכן
הרעישו בה ברעשנים בפורים – ולא כאשר הוזכר שמו
של המן הרשע?
5.באיזו קהילה הפיזור הגיאוגרפי של החברים הוא הגדול
ביותר ,והמובילות נפגשו בקהילה ומאז הן החברות הכי
טובות?
6.באיזו קהילה :נוצרים ,יהודים ,מוסלמים ,בדויים,
ותיקים וחדשים ,דתיים וחילונים הציעו רעיונות וניסויים
מקסימים?
7.באיזו קהילה מורים רבים הציגו משחקים ,ניסויים,
פעילויות הערכה חלופית ,והקהילה שמה דגש על כלים
טכנולוגיים וכל זאת תוך כדי אכילת בקלאוות?
8.באיזו קהילה מפגשי הקל”ב נערכים במוסד אקדמי
שבו לומדים לתארים ראשון ,שני ושלישי ,ואת הקהילה
מובילות שתי המובילות שהשתתפו בה כחברות קהילה
(לפני שהובילו) מאז הקמתה?

תמונת הסיום של החידון כללה את כל התמונות של הקהילות,
כולל קהילות המובילים (ראו איור  .)5התמונה מדגישה את
העוצמה של פרויקט הקהילות .כל משבצת בתמונה מציינת
חבר או חברה באחת מקהילות מורי הכימיה .אפשר לדמות
אותה ללבנה בבניין ענק .כל חברי הקהילות יחד הם לב ליבו של
פרויקט קהילות אשר מקדם מקצועית את מורי הכימיה ואת
הוראת הכימיה בארץ .התמונה מחזקת את תחושת השייכות
של כלל מורי הקהילות לקהילות המורים לכימיה ,ויוצרת תחושה
של קהילתיות החשובה מאוד להצלחת הקהילות (& Waldman
.)Blonder, 2020

קולות המורים – משוב
הכנס הסתיים במשוב שבו ד”ר רחל ממלוק-נעמן נתנה למורים
הזדמנות להשמיע את קולם ,הן בצ’אט והן בעל-פה .חלקם ניצלו
את הבמה כדי להודות למובילים בקהילות וחלקם נתנו משוב חם
מאוד לכנס.
לאחר ההכרזה על סיום הכנס ,ביוזמתה של המפקחת על הכימיה
ד”ר דורית טייטלבאום ,התנגן ברקע שירה של קרן פלס באת לי
פתאום בביצוע מקסים וחוצה יבשות של הזמרת יחד עם מוזיקאיות
אחרות .דורית מצאה בשיר הקבלה לעבודת המורים בכיתותיהם
ולעבודתם השיתופית בקהילה .גם שילוב שירים עם מסר יכול
בהחלט להיות חלק מהרפרטואר של המורה בשיעור המקוון.
להלן מבחר תגובות מתוך המשוב שנשלח למורים:

"מעורר תחושת גאווה בקהילה ורצון להמשיך להשתייך למפעל
המדהים הזה”.

איור  :4קהילה בתנועה
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איור  :5תמונת מחזור “זומית” של קהילות מורי הכימיה

"הכנס היה מקסים בעיניי!! מאורגן היטב ומותאם באופן
מושלם לתקופה אליה נקלענו בעל כורחנו .אף על פי שארך 4
שעות  -הזמן עבר מהר וכל דקה נוצלה ביעילות (ואני רוויות
שעות זום וחששתי מכל העניין) .השאלות הקופצות השאירו
אותנו בריכוז ,כמו גם החידון בעקבות ההרצאה .החלוקה
לחדרי הצגה הייתה מצויינת ומתומצתת היטב".
“היה מעניין מאוד .פעילות כיפית של רות ולדמן שהיה קשה
להישאר אדיש ,מקסימה .ההרצאה על הקורונה הייתה מאוד
מעניינת .כל הכבוד על ההשקעה ,הארגון המושלם .תודה".
לסיכום :עמדנו במשימה! הכנס המקוון “החזיק” את המורים ,ואין
ספק שהתוצאה נובעת מהגיוון ,מהאינטראקטיביות ,מהתכנים
הרלבנטיים ומהחיבור הרגשי .כל אלו תורמים להצלחה של שיעורים
מקוונים ,ועלינו לאמץ את המוטיבים הללו גם לכיתות הכימיה.
תודה לצוות מובילי קהילות הכימיה במכון ויצמן :פרופ‘  רון
בלונדר ,ד“ר רחל ממלוק-נעמן ,ד“ר מלכה יאיון ,ד“ר שלי רפ ,ד“ר
רות ולדמן וגב‘ שרה אקונס ,שעזרו בתכנון הכנס ובהרצתו בפועל.
תודה לצוות מובילי קהילות הכימיה בטכניון :ד“ר אורית
הרשקוביץ ,מר ירדן קדמי ,וד“ר גבי שוורץ.

32

תודה למפמ”ר כימיה ד”ר דורית טייטלבאום ,על היותה גורם
יוזם ותומך בקהילות מורי הכימיה.
תודה לצוות הטכנו פדגוגי של המחלקה :מרינה ארמיאץ',
ד"ר סטלה חזינה ,מתן ברקוביץ ,בינה בראש ,דנה צוויפלר,
ד"ר שולמית קוצר ,עדי פויארקוב – מתכנת האתר ,עדנה
רולניק – אחראית העיצוב .תודה על העזרה בתכנון הכנס ,על
שילוב טכנולוגיות דגיטליות במהלך הכנס ועל תמיכה מקצועית
בהתנהלות הכנס ובתקלות שהתעוררו.

מקורות
Waldman, R. & Blonder, R. (2020). A sense of community
in a professional learning community of chemistry
teachers: A study of an online platform for group
communication. In Y. Ben-David Kolikant, D. Martinovic,
& M. Milner-Bolotin (Eds.), STEM teachers and teaching
in the digital era: Professional expectations and
advancement in the 21st Century schools (pp. 111-139).
Cham: Springer International Publishing.
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תנועה ולמידה
רות ולדמן
פול דניסון אומר “התנועה היא הדלת ללמידה”
חוקרי תנועה רבים מתחום החינוך מציינים את חשיבות התנועה להתפתחות הקוגניטיבית ותרומתה בתחומים אקדמיים (Leisman,
 .)Moustafa & Shafir, 2016בהסתמך על מחקרים אלו חשוב להיות מודעים לתנועה במהלך השיעורים ולאפשרות שילובה .ד”ר
אלה שובל מבחינה בין שלושה סוגים של תנועות :תנועה מושכלת ,תנועה לשמה ותנועה בדרך אגב ( .)Shoval, 2011נעבור על סוגי
התנועות השונות ,לרבות דוגמאות ליישומן בהוראת הכימיה;

תנועה מושכלת – תנועה המשרתת את התהליך הלימודי ,מהווה דרך להמחשת רעיון ,לבירורו ,להבעתו וליישומו .יכולת המורה
ללוות מסר מילולי במחווה לא מילולית בשפת גוף ,מחווה או סימון שמתקשר לחומר הנלמד – תגרום להגברת התפיסה .זאת
מאחר שהמוח מקבל את המסר כמה פעמים :פעם דרך הראייה ,פעם דרך השמיעה ופעם דרך התנועה – באופן העשוי להגביר
את ההטמעה .דוגמה לתנועה מושכלת אפשרית בכימיה היא הדגמת תנועת החלקיקים במצבי הצבירה השונים ,באמצעות כפות
הידיים; כל כף יד תייצג חלקיק ,וכך אפשר להדגים תנודה ,סיבוב ומעתק .ד”ר רוני זוהר מהמחלקה להוראת המדעים בוויצמן פיתחה
גישה של למידה בתנועה בהקשר של פיזיקה ,הנקראת “פדגוגיה מעוגנת גוף” (.)Zohar, Bagno, Eylon, & Abrahamson
העיקרון המנחה הוא לאפשר לתלמידים להתנסות בחוויה הגופנית לפני מתן הסבר מדעי ושימוש בנוסחאות .הרציונל בעיקרון זה
הוא שההתנסות החווייתית מאפשרת לתלמידים להרגיש ולהבין בגופם .דוגמה מתחום הכימיה היא בהדגמה תנועתית של מעבר
מצב צבירה של חומר מולקולרי ,כמו ברום ,כאשר התלמידים מחליטים איך יוצג הקשר הקוולנטי ואיך ייצגו את כוחות ואן דר ואלס.
תנועה לשמה – תנועה המוגדרת כמתוכננת מראש ,ומטרתה :שיפור ריכוז ,מיקוד של תלמידים בכאן ועכשיו ,הגברת מעורבות,
הפגת מתחים ,הגברת המודעות של תלמידים לתחושותיהם .שתי אפשרויות מומלצות לתנועה כזו; האחת היא תרגילי מוח,
“ .”Brain Gymדוגמה לתרגילי מוח מומלצים תמצאו בקישור הבאhttps://www.braingym.com/the-activities/ :
ההמלצה היא לבצע הצלבות למיניהן ,כמו יד לרגל נגדית ,מרפק לרגל נגדית ,תנועת השמונה ,ועוד .שיטה נוספת היא שיטת
 ,)EFT( Emotional Freedom Techniqueהכוללת תיפוף קל באזור הפנים להרגעת מתחים .תרגילים מומלצים תמצאו בקישור
הבא.https://www.youtube.com/watch?v=TRq8o1MEUtU :
תנועה בדרך אגב – תנועה המיועדת לביצוע משימות למידה שאינן קשורות בתנועה עצמה( .למשל ,עצם ההליכה של התלמיד
ללוח בזמן שהמורה קוראת לו ).גם תנועה בדרך אגב תומכת בלמידה ,ולכן מומלץ שבכל כיתה יהיו כמה לוחות על הקירות השונים,
כך שתלמידים יוכלו לגשת אליהם ולפתור תרגילים .כשהפילוסוף היווני סוקרטס רצה לדון בפילוסופיה עם תלמידיו ,הוא ביקש מהם
שיצטרפו אליו להליכה ,וזאת כדי שיוכלו לפגוש את העולם תוך כדי תנועה – מאחר שתנועת הגוף מעודדת חשיבה.
לסיכום ,לשילוב תנועה במהלך שיעורים חשיבות רבה ללמידה ולהוראה; התנועה היא מפתח חשוב להצלחה ,היא מגבירה
מעורבות ,ריכוז ,הדדיות ,קשב ,זיכרון – ולעיתים גם הבנה טובה יותר של החומר הנלמד.

מקורות
Leisman, G., Moustafa, A.A. & Shafir, T. (2016). Thinking, walking, talking: integratory motor and cognitive brain
function. Frontiers in public health 4: 94.
Shoval, E. (2011). Using mindful movement in cooperative learning while learning about angles. Instructional
Science 39(4): 453-466.
Zohar, R., Bagno, E., Eylon, B.-S. & Abrahamson, D. Motor skills, creativity, and cognition in learning physics
concepts.
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 80וארבע
רום בן דוד ,יערה ברגר*

היווצרות הקמטים בעורנו הינה אחד הנושאים אשר מעסיקים
את מרבית החברה כיום .לפיכך ,בחרנו לחקור את תופעת הקולגן
והשפעותיו מתוך עניין ורלבנטיות הנושא לחיינו .לא ניתן להתעלם
מהעובדה שהקמטים וים הקוסמטיים למניעתם הולכים ונהיים
שכיחים יותר .נושא זה עומד על סדר היום הציבורי.

אדם מבוגר ,בן  ,75החשכנו את החדר ,נעזרנו בפנס בזוויות שונות
והשתמשנו ב”אפקט” שחור-לבן להבלטת ההבדלים בקמטים
ובמתיחות העור כתוצאה מהירידה בחלבון הקולגן עם הזדקנות
הגוף .נהנינו להרחיב את הידע שלנו בנושא ולהבין לעומק מהי
הכימיה שעומדת מאחורי השינוי החיצוני הבולט בעור.

בעת חקר התופעה ,גילינו כי רמת חלבון הקולגן בגופנו יורד עם
השנים ,ובהתאם לכך ,הקמטים מתחילים להופיע.

בחרנו לקרוא לתמונה “ 80וארבע” כמחווה לתוכנית הטלוויזיה
ששודרה לא מזמן והציגה מפגש של ילדים בגן עם מבוגרים מבית
אבות.

בתמונה רצינו בין היתר להדגיש את הפער בין מתיחות העור של
ילדים קטנים לבין עורם של מבוגרים .לשתינו היה ויז׳ן של התמונה
בראשנו .לשם כך העמדנו את אחותה בת הארבע של רום ליד
*

השם מוסיף בעינינו תוכן ועניין לתמונה ,סקרנות ורמז לנושא
הפרויקט.

התלמידים :רום בן דוד ,יערה ברגר ,כיתה י"ב ,בית הספר ליאו באק ,חיפה ,המורה :סיון שטרן .התצלום זכה במקום ראשון בתחרות "יש לנו כימיה"
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רקע כימי  -יש לנו כימיה :הזרקת קולגן וקמטים
הקולגן הוא חלבון מבני המהווה את הרכיב העיקרי של הסיבים
הלבנים ברקמות חיבור .בזכותו אנחנו מסוגלים לנוע ,להתכופף
ולהתמתח .קולגן מייצר רשת סיבים סבוכה ועמידה ,אשר בשילוב
עם חלבונים אחרים מקנה לעור שלנו גמישות ,יציבות ולחות.
הקולגן מרכיב את שכבת הדרמיס ותומך באפידרמיס החיצוני
ומהווה  80%ממשקלו היבש של העור ו 30%-מכלל החלבונים
בגוף .תפקידו לבנות חלק מרקמות החיבור בגוף ,כמו עצמות,
עור ,סחוסים ,גידים ,שרירים וכלי דם.
הקולגן מורכב משלוש שרשראות ,ולו שלוש חומצות אמינות –
גליצין ,פרולין והידרוקסיפרולין ,המפותלות יחד בסליל משולש
הדוק .כל שרשרת כוללת מעל  1400חומצות אמינו .רצף חוזר
ונשנה של שלוש חומצות אמיניות מהווה מבנה יציב זה .כל
חומצה אמינית שלישית היא גליצין ,היחידה הבסיסית של קולגן
היא חלבון דק וארוך שמורכב משלוש שרשראות סליליות בעלות
סיבוב שמאלי ,המלופפות יחד לסליל-על בעל סיבוב ימני המחוזק
בקשרי מימן .הגליצין תורם לייצוב המבנה על ידי יצירת קשרי
מימן עם קבוצות קרבוקסיליות סמוכות.

מכן משתמשים במולקולה זו לייצור הידרוקסיפרולין .חוסר קיצוני
בוויטמין  Cהיה בעבר בין הסיבות המובילות למחלת הצפדינה.
ללא ויטמין  ,Cייצור הקולגן בגוף נפגע באופן דרמטי ונוצרה פגיעה
קשה ברקמות הגוף ,שהחלה בדימום בחניכיים והתרופפות
השיניים והסתיימה אף במוות.
O

O
C

O-

NH2

Hydroxyproline

+

O-

C

HO

NH2

+

Proline

החומצות האמיניות פרולין והידרוקסי פרולין שלוקחות חלק חשוב
בהרכב הקולגן

ככל שאנחנו מתבגרים ,קצב ייצור הקולגן מואט באופן טבעי,
וחלה ירידה הדרגתית בצפיפות הרשת הסיבית .בסביבות גיל
שלושים אנו מתחילים לאבד כ 1%–1.5%-מהקולגן שבגופנו
בשנה ,והעור שלנו מתחיל לאבד ממראהו החלק ,הגוף מייצר
פחות ופחות קולגן ולבסוף קצב הייצור נפסק לחלוטין.
מאחר והקולגן אחראי על הקניית הווליום בעור והינו בעל תפקיד
מכריע המשפיע על עור הפנים ,מתעורר הצורך ״לרמות״ את
הגיל ולהחזיר לעצמנו את המראה הצעיר .כאשר הקולגן מידלדל,
מתחילים להופיע קמטים ,וזאת מאחר שהעור ,שנשאר בגודל
זהה ,אמור להכיל מעט נפח.
באמצעות קולגן אפשר לבצע עיבוי שפתיים ,למלא נפח באזור
הפנים ,למלא קמטים מתחת לעיניים ועוד ,ותוצאותיו נשמרות
לתקופה של כשנה.

מימין :מודל ממלא מרחב של קולגן ,המתאר את המבנה הסלילי שלו.
משמאל :מודל של קולגן בו ניתן לראות את קבוצות הצד של החומצות
האמיניות שבונות אותו .הטבעות אשר בולטות מציר הסליל הן ברובן
פרולין והידרוקסי פרולין.

מקורות

בגוף האדם קיימים כעשרים סוגי קולגן ,הנמנה עם החלבונים
הנפוצים ביותר בגופנו.

https://www.hamichlol.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%9C%
D7%92%D7%9F

ויטמין  Cחיוני ליצירת קולגן בגוף ולשמירה על איכות טובה
שלו .חוסר בוויטמין  Cעלול לפגוע בייצור הקולגן ,הנחוץ ליצירת
הידרוקסיפרולין .ויטמין זה מסייע ביצירת המבנה המחזיק את
מולקולת הקולגן יחד במבנה התלת מימדי .ויטמין  Cנקשר יחד
עם פרולין וליזין ,והם יוצרים מבנה המכונה פרו-קולגן; לאחר

ht t p s://w w w. n c bi . n l m . ni h .gov/p m c/a r t ic le s/
PMC2846778/
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21582/
מה זה קולגן ומדוע הוא חשוב כל כך לגוף האדם
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אבל זה רק מיץ אשכוליות!

למה אסור לשתות מיץ אשכוליות כאשר נוטלים סטטינים?
דוד גרשליס ,אריאל דרון ,שלי
מי מאיתנו אינו נוטל תרופות? היום כמוסת הקסם שיורדת בגרון
עם משקה כלשהו יכולה לפתור בעיות רפואיות רבות .אחרי
ההתייעצות עם הרופא ולאחר מכן עם הרוקח ,האם עלתה
בדעתכם השאלה" :היש השפעה למשקה שאני שותה כשאני
נוטל את התרופה?" לכאורה ,אין השפעה למשקה שאנחנו
שותים עם נטילת התרופה על פעולתה הרפואית .נכון? אז זהו,
שדווקא יש השפעה כזאת ,ואחד המקרים הידועים הוא השילוב
(שעלול להיות קטלני) של תרופות סטטינים ו… מיץ אשכוליות.
בשנים האחרונות נרשמו מקרים שבהם חולים בטרשת עורקים
שנטלו סטטינים נפטרו לאחר ששתו מיץ אשכוליות! בכתבה זו
נדון בסיבות לכך.
סטטינים הם משפחה של תרופות המכילות תרכובות אורגניות
שיש להן את היכולת להפחית את רמות הכולסטרול בגופנו.
הסטטינים אינם מהווים משפחה כימית ,כפי שניתן לראות מן
הדוגמאות המוצגות באיור  ,1אבל כולם משמשים מעכבים
*

דולגר*

תחרותיים* של האנזים  .HMG-CoAהאנזים הזה מפקח על
השלב קובע המהירות בתהליך היצירה של הכולסטרול .עיכוב
השלב האיטי ביותר בתהליך מעכב את התהליך כולו.
מולקולת הכולסטרול היא מולקולה אורגנית המיוצרת בתאי
הכבד .הכולסטרול משתתף במספר תהליכים מאוד חשובים
בגופם של בעלי החיים .הוא חומר מבנה חשוב במעטפת התא,
הוא משתתף בתהליך יצירת ויטמינים שונים ועוד .יחד עם זאת,
הכולסטרול הוא גם גורם שלילי המשתתף ביצירת חסימות בכלי
דם ,כפי שיוסבר להלן.
כפי שניתן לראות באיור  ,2מולקולת הכולסטרול היא כוהל בעל
שלד אורגני גדול יחסית .בהיותה כוהל ( ,)C-OHהמולקולה היא
בעלת קוטביות מסוימת ,אבל מכיוון שהיא בעלת מבנה אורגני
גדול יחסית ,הקוטביות הזאת מאוד נמוכה .עקב כך המולקולה
אינה יכולה ליצור קשרים מספיק חזקים עם מולקולות המים –
הכולסטרול הוא הידרופובי .מכיוון שהמים מהווים כ 90%-מהרכב

דוד גרשליס ,אריאל דרון ,שלי דולגר ,מקיף דתי אמי''ת באר שבע .שם המורה :שלמה סובוטסקי הכתבה זכתה במקום ראשון במסגרת התחרות "יש לנו כימיה"
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הכולסטרול היא מולקולה אורגנית
המיוצרת בכבד

לובסטטין )(Lovastatin

רוסובסטטין )(Rosuvastatin

פרבסטטין )(Paravastatin
איור  :1דוגמאות למבנה מולקולרי של סטטינים

הדם והכולסטרול הוא הידרופובי ,הכולסטרול אינו יכול להתמוסס
בדם.

איור  :2נוסחת מבנה של כולסטרול

על מנת שניתן יהיה להוליך את הכולסטרול אל תאי הגוף,
הכולסטרול "נעטף" בתאי הכבד במעטפת של חלבונים שומניים
(ליפופרוטאינים[ )]1אשר צידם השומני (ההידרופובי) קושר את
מולקולת הכולסטרול וצידם החלבוני ,שהוא הידרופילי ,יוצר עם
מולקולות המים קשרים מספיק חזקים שמאפשרים את המסת
המבנה המורכב הזה בדם .קיימים בדם סוגים רבים של מבנים
המורכבים מחיבור של כולסטרול וליפופרוטאינים .אחת התכונות
שמבדילות את המבנים הללו זה מזה היא צפיפותם .מתכונה
זו נגזרים שמותיהם;]1[LDL – Low Density Lipoproteine :
ו .HDL – High Density Lipoproteine-שמו העממי של
ה LDL-הוא "הכולסטרול הרע" בעוד ששמו העממי של הHDL-
הוא "הכולסטרול הטוב" .כמובן ,החומרים שנמצאים בגוף החי
כשלעצמם אינם טובים או רעים ,כולם משתתפים במטבוליזם
בתהליך חילוף החומרים ,אבל ה LDL-קיבל את שמו הרע בגלל
שהוא מסוגל לחדור מבעד למעטפת הפנימית של כלי הדם,
להצטבר מתחת לה ,לגרום להיצרות החתך שלו ולמנוע זרימה
תקינה של הדם – תופעה הנקראת "טרשת"( .ראו איור )3
כאמור ,בתאי הכבד מתבצע החיבור של מולקולות הכולסטרול
לליפופרוטאינים ( )LDLלפני שחרורם אל מחזור הדם ,אבל
באותם תאים מתבצע גם תהליך של קליטת ה LDL-מן הדם
והפרדת הכולסטרול מן הליפופרוטאינים .קליטת ה LDL-מן
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הדם נעשית על ידי מולקולות המיועדות לכך הנקראות "קולטני
 ."LDLמסתבר שריכוז הקולטנים הללו בתא הכבד וריכוז
הכולסטרול בתא נמצאים בשיווי משקל דינמי .כאשר ריכוז
הכולסטרול עולה ,ריכוז הקולטנים יורד ,והתא שולח יותר LDL
אל הדם במטרה להקטין את ריכוז הכולסטרול בתא .לעומת זאת,
כאשר ריכוז הכולסטרול בתא יורד ,ריכוז הקולטנים עולה במטרה
להעלות בחזרה את ריכוז הכולסטרול בתא .תהליך זה הוא
דוגמה לעקרון לה שטלייה .שיווי המשקל בין ריכוז הכולסטרול
בתאי הכבד לבין ריכוז קולטני ה LDL-גורר אחריו גם שיווי משקל
בין ריכוז הכולסטרול לבין ריכוז ה LDL-בדם .ככל שעולה ריכוז
הכולסטרול בתאי הכבד ,יורד מספר הקולטנים וכתוצאה מכך
עולה ריכוז ה LDL-בדם .כנגד זאת ,ככל שיורד ריכוז הכולסטרול
בתאי הכבד ,עולה מספר הקולטנים וכתוצאה מכך יורד גם ריכוז
ה LDL-בדם.

כלי דם ללא טרשת

זרימת דם רגילה

דופן כלי הדם

חתך כלי הדם

כלי דם עם טרשת

חלבונים שומניים

זרימת דם לא רגילה

מעבר יותר צר

איור  :3חתך של כלי דם בריא וחתך של כלי דם שנחסם כתוצאה
מהצטברות  LDLבמעטפת הפנימית שלו
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מכיוון שהסטטינים מאיטים את קצב יצירת הכולסטרול בתאי
הכבד הם גורמים בהכרח לירידת הריכוז שלו וכתוצאה מכך יורד
גם ריכוז ה LDL-בדם .באופן זה משמשים הסטטינים תרופה
למניעת משקעים של ליפופרוטאינים בכלי הדם ,שגורמים
להיצרותם ולזרימת דם לא תקינה.
הבנו עד כה את יחסי הגומלין בין ריכוז הכולסטרול בתאי הכבד
לבין ריכוז ה LDL-בדם ,והבנו כיצד הסטטינים מתערבים
בתהליכים אלה ומקטינים את ריכוז ה .LDL-אבל איך נכנס מיץ
האשכוליות לסיפור?
כדי להבין זאת פנינו אל פרופסור יעקב הנקין ,מנהל המערך
הקרדיולוגי במרפאות האמבולטוריות והשירות לקרדיולוגיה
מניעתית וטיפול בכולסטרול ושומני הדם בבית חולים סורוקה[.]2
בריאיון איתו שאלנו כיצד מיץ האשכוליות "התמים" הופך להיות
קטלני כאשר נוטלים סטטינים? תשובתו הייתה" :מיץ האשכוליות
מגביר את השפעת הסטטינים" .פרופסור הנקין מסביר" :צריך
להבין שהסטטינים מגיבים בצורות שונות בתאי הגוף .בצד
יכולתם לפרק את הכולסטרול בתאי הכבד ,הם מסוגלים גם
לגרום לדלקת נדירה בכבד ,הם מסוגלים לגרום לכאבי שרירים
( 5%מן המקרים) ובמקרים מאוד נדירים (אלפית האחוז) הם
עלולים לגרום להרס מוחלט של תאי השריר .כתוצאה של הרס
תאי השריר ,חומרי הבליה נשטפים בזרם הדם ובהגיעם לכליות
הם סותמים אותן .התופעה האחרונה היא הסיבה למקרי המוות
שהתפרסמו".

קומרין )(Coumarin

ניאופלבונוידס )(Neoflavonoids

לדבריו ,מיץ האשכולית מגביר את השפעתם של הסטטינים
על ידי כך שבנוכחותו כמות גדולה
מהמתוכנן של סטטינים מגיעה אל
הדם וממנו אל הכבד ואל השרירים.
כאשר הרופא רושם לחולה גלולות
של סטטינים במינון מסוים ,למשל
 40מ"ג ,הוא יודע מראש שרק
כרבע מהכמות הזאת תגיע לדם
(על ידי ספיגה במעיים) והשאר
יתפרק (בעזרת אנזים הקרוי .)CYP3A4
שתיית מיץ אשכוליות גורמת לכך שכמות גדולה פי  3מן המתוכנן
תגיע אל הדם ,תוצא שהיה קורה (ללא מיץ אשכוליות) על ידי
נטילת גלולה של  120מ"ג!
התוצאה הזאת נגרמת על ידי שני סוגי חומרים המצויים במיץ
האשכולית :קומרינים ופלבונואידים.
הקומרינים[ ]3הם מעכבים תחרותיים* של אנזים הפירוק
 .CYP3A4הפלבונואידים[ ]4משפרים את יכולת הספיגה של
מערכת העיכול וגורמים לספיגה גדולה יותר של הסטטינים בדם.
שני סוגי החומרים הללו פועלים יחד כך שהקומרינים מונעים את
פירוק הסטטינים והפלבונואידים מגבירים את ספיגת החומר
שלא התפרק במעי ואת העברתו אל הדם .השפעה זו של
הפלבונואידים והקומרינים המגבירה את /המינון האפקטיבי של
התרופה אינה ייחודית לסטטינים .השפעה דומה במהותה ניתן
למצוא גם על תרופות אחרות ,כמו תרופות לדילול דם ותרופות
כימותרפיות.
רגע! האם האשכולית היא הפרי היחידי שמכיל קומרינים
ופלבונואידים? מה עם שאר פירות ההדר? אם נשווה את הרכב
החומרים הנזכרים במיץ של פירות הדר שונים נראה שאשכולית
היא שיאנית בריכוז הפלבונואידים ( )162mg/100mLובריכוז
הקומרינים ,יחסית לתפוז ( ,)115mg/100mLקלמנטינה (88
 )mg/100mLולימון ,שמכיל רק .]5[ 25mg/100mL

פלבון )(Flavone

איזופלבן )(Isoflavan

איור  :4שלוש נגזרות של פלבונואידים וקומרין
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איור  :5אשכוליות והמעכבים שבהן

שאלנו את פרופ' הנקין עד כמה מסוכן לשתות מיץ אשכוליות
זמן מה לאחר נטילת סטטינים ,ובתשובה לשאלתנו הוא ענה:
״תלוי בכמות המיץ שנשתה ,בכמות הסטטין שנלקחה ובהפרש
הזמנים בין נטילת הסטטין לבין שתיית המיץ – הפרש של מספר
שעות בין צריכת שני החומרים מפחית מאוד את הסכנה״.

* מעכבים תחרותיים הם חומרים הדומים בהרכבם לסובסטרט
של האנזים (המולקולה שעוברת שינוי כימי) .הם מתחרים כנגד
הסובסטרט על האתר הפעיל של האנזים .יכולת העיכוב תלויה
ביחס הריכוזים של הסובסטרט והמעכב ובהבדל שבין יכולת
הקישור של שני החומרים (המעכב כנגד הסובסטרט) לאנזים.

בכתבה של  ABCNewsבשנת  ]6[2012נחשפנו למציאות
העצובה של חולי סרטן המתקשים כלכלית ,אשר צורכים תרופות
כימותרפיות עם מיץ אשכוליות במטרה להגדיל את ריכוז התרופה
בדם וכך לחסוך אלפי דולרים .שאלנו את פרופסור הנקין ,האם
כדאי לשפר את אפקט התרופה עם מיץ אשכוליות? וכך הוא ענה:
“אפשר ,לא מומלץ ,בגלל שריכוז מעכבי הפירוק (הקומרינים)
אינו אחיד ,הוא משתנה מאשכולית לאשכולית והוא משתנה
בהשפעתו מאדם אחד למשנהו .לכן אי אפשר לצפות מה יהיה
גודל האפקט” .שאלנו את דעתו לגבי אותן אוכלוסיות חלשות
שמתקשות כלכלית ,האם כדאי להן להסתכן? “אם התרופה
יקרה וקשה להשגה ותופעות הלוואי אינן מסוכנות עקב העלאת
הריכוז ,אז כן .אם לא ,אז לא כדאי להסתכן״.

ביבליוגרפיה

שאלנו עוד :״האם נתקלת במקרה של פגיעה מריכוז גבוה של
סטטינים או תרופה אחרת בגלל אשכוליות?״
והוא ענה“ :חולים שמתלוננים על כאבי שרירים מציפים לי את
המשרד ,אבל נתקלתי רק בכ 20-מקרים שבהם התרחש פירוק
שרירים קטלני ,מאז היותי רופא״.
לסיכום ,בפעם הבאה שבה אתם נוטלים תרופה ,בדקו אם היא
מושפעת ממיץ אשכוליות .גם להחלטות הקטנות בחיים ,כמו
נטילת כמוסה עם מיץ אשכוליות ״תמים״ ,עלולות להיות השלכות
בריאותיות חמורות ,ולפחות השלכות כלכליות.
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[ ]1ויקיפדיה בנושא LDL
_ht t ps://en.wi kipedia.org/wi ki/Low-density
lipoprotein
[ ]2ריאיון עם פרופסור יעקב הנקין ,מנהל המערך הקרדיולוגי
במרפאות האמבולטוריות והשירות לקרדיולוגיה מניעתית וטיפול
בכולסטרול ובשומני הדם בבית חולים סורוקה.
[ ]3מאמר על האינטראקציה בין סטטינים ומעכבים באשכולית:
ht t ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/a r ticles/
PMC6149096/
[ ]4כתבה על פלבונואידים והשפעתם הבריאותית:
ht t p s: // w w w. h e a lt h li n e . c o m / h e a lt h /wh a t a r e -f l a vo n o i d s- e ve r y t h i n g-yo u-n e e d-t oknow
[ ]5מאמר על סוגי פלבונואידים וריכוזם בפירות הדר שונים:
Gattuso, G., Barreca, D., Gargiulli, C., Leuzzi, U. & Caristi,
C. (2007). Flavonoid Composition of Citrus Juices,
Molecules 12(8): 1641-1673.
[ ]6כתבה של :ABCNews
h t t p s: //a b c n ews .go . c o m / b l o g s /
healt h /2012/08/07/g rap ef r uit-juic e-could-helpcancer-patients-save-money/
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