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דבר המערכת
מורות רבות שוקדות שעות רבות וחושבות איך להפוך את השיעורים שלהן למעניינים יותר להן ולתלמידיהן .בכל שנה משקיעות
זמן ומאמץ בעדכון מערכי ניסוי ישנים ,בפיתוח ובהעברה של ניסויים חדשים או בבניית שיטות מתוחכמות להוראת חומר מאתגר.
הן יוצאות עם תלמידים לסיורים ,מארגנות פעילות שוברת שגרה ועוד .פעמים רבות כל אלה נותרים בכיתה נשכחים ואף נזנחים.
במערכת העיתון שואפים שהמידע והניסיון הרב שהמורות צוברות יחרוג מגבולות הכיתה ויגיע למורות נוספות .אנחנו שואפים
שכתב העת “על כימיה” יהיה מרחב לשיתוף מידע .אנו מקווים שקריאה בעיתון תהפוך להיות חלק משגרת העבודה של מורות
לכימיה ,מתחילות וותיקות כאחת ,ותהווה חלק בלתי נפרד מפרקטיקת ההוראה ומההתפתחות המקצועית המתמשכת שלהן.
בימים אלה עובר כתב העת “על כימיה” תהליך של התחדשות ושינוי ,ולשם כך אנחנו זקוקים לעזרתכן .בשלב ראשון בנתה
מערכת העיתון שאלון קצר המיועד למורות לכימיה ומטרתו העיקרית היא ללמוד על המצב הקיים ולקבל מכן מידע על הרגלי
הקריאה ועל אופני השימוש בתכנים המפורסמים בעיתון .בשלבים הבאים נקיים מפגשים סדנאיים בשיתוף מורים לכימיה
ובעלי עניין נוספים .המפגשים יהיו חלק מתהליך של “עיצוב משתף” ,תהליך שנותן במה לצרכים האמיתיים של המשתמשים
בעיתון  -אתן המורות .במפגשים ננסח את האתגרים המרכזיים שעמם מתמודד עיתון “על כימיה” וננסה למצוא יחד פתרונות
יצירתיים לאתגרים אלה .אנחנו מזמינים אתכן לקחת חלק בתהליך.
בגיליון זה תמצאו את המדורים המוכרים .במדור חזית המדע מציג לנו ד”ר דוד אהרה הסברים וממצאים אודות קיפאון של מים
וגורמים היכולים לזרז או לעכב תהליך זה .מומסים שונים ,מגע עם מתכות שונות וכן זרם חשמלי .חשיפה נוספת לחזית המדע
מתרחשת גם סביב הוראת נושא הבחירה של הביוכימיה בעזרת האתר המרכז למדענים את כל המידע אודות חלבונים – Protein
 .Data Bankד”ר דנה שחייני משתפת כיצד לימדה את תלמידיה להוציא מידע מהאתר ולהציג אותו באמצעות הכלי הדיגיטלי
.Thinglink
במדור פעילויות תקראו את המאמר “הזמנה לחקר  -שיווי משקל באמבט” ,שכתבה ד”ר אורית הרשקוביץ עם אנשי הצוות
שלה .במאמר זה הם מציעים פרוטוקול ניסוי המתאים לחקר ברמה  2בנושא שיווי משקל .עוד במדור זה ,עם נגיעה למחקרים
בהוראת המדעים ,תמצאו סקירה של מר בן אושר של פרויקט גמר בתוכנית לתואר שני בעיצוב תעשייתי בבצלאל במסלול ניהול
עיצוב .במסגרת העבודה פיתח מוצר למורים לכימיה לשם עיצוב עצמאי ומונחה של יחידות לימוד מייקריות סביב מוצר כימי.
מדור מצטיינים מוקיר את המורים המצטיינים מטעם קרן טראמפ .חגית לוי היא זוכת פרס טראמפ להוראה איכותית לשנת ,2021
אבל מאחורי הזכייה הזו עומדות שתי מורות ,גב' ורד אדלר וגב' חגית לוי ,שהן דוגמה ומופת לעבודת צוות .ורד וחגית עובדות
ביחד באולפנת "אורות מודיעין" זה  11שנה.
ד"ר רחל ממלוק-נעמן משתפת אותנו במדור "כימיה חובקת עולם" ברשמים מטיול קסום באיסלנד .הביקור הוא סיור במעבדה
ענקית המציגה את כוחות הטבע ואת משמעות פעילותם.
ולסיום ,ב"פינת התלמידים" מספרות התלמידות ליאל ארץ קדושה ושחר קרביץ בכתבה "מהמיקרו למקרו ובחזרה" על משימה
בשם ״המוזאון החומרי של הכימאים״ ,שקיבלו מהמורה שלהם .משימה שבה הם הולכים לארגן ביחד תערוכת צילום וירטואלית
של יצירות עם משמעות כימית ואישית שהם ייצרו בעצמם.
טקסט זה כתוב בלשון נקבה אך מיועד לשני המינים  -המורים והמורות לכימיה.

קריאה נעימה מערכת “על-כימיה”
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דבר המפמ"ר

ד"ר דורית טייטלבאום מנהלת תחום דעת כימיה ,המזכירות הפדגוגית ,משרד החינוך
מורות ומורים יקרים,
אנו נמצאים בתקופה של שינויים רבים במערכת החינוך ,המתבצעים לנגד עינינו במהירות רבה.
כל שינוי מזמן שתי זוויות הסתכלות :מצד אחד – האתגר ,ומן הצד השני – ההזדמנות.
לרוב ובאופן טבעי האתגר שבשינוי צף ועולה באופן מידי .האתגר מציף את החסמים ,או במילים אחרות חשיבה מסוג – "למה
לא" ,"......מה ייצא לי מזה "....ועוד כהנה וכהנה.
לעומת זאת ,ההזדמנות שבשינוי דורשת זמן לחשיבה נוספת ,מעמיקה ולעיתים נועזת ,או במילים אחרות – איך אנו מנצלים את
ההזדמנות באופן שיתאים לנו ולתלמידינו.
מטבע הדברים כל אדם יראה ויפרש את ההזדמנות בדרך אחרת .עם זאת כקהילה של מורות ומורי כימיה ,יש לנו הרבה קווי
דימיון משותפים ,המקשרים ומחברים בינינו .לכן חשוב שננצל את המבנה המיוחד מאוד שלנו כמורי כימיה על מנת לגלות ,לראות
ולבחון יחד את ההזדמנויות שעומדות לפנינו.
אני מזמינה אתכם ,מורי הכימיה ,לבחון את השינויים הרוחשים סביבנו ,להכיר אותם ולצאת למסע אישי וקבוצתי כדי לגלות את
ההזדמנויות .גילוי ההזדמנויות יאפשר לנו לקחת את מקצוע הכימיה צעד נוסף קדימה ,כפי שעשינו בעשור האחרון.
על מנת לצעוד קדימה ,חשוב :שנשוחח ,שנחליף דעות ,שנחלום ,ולא פחות מכך  -שנבצע פעולות אקטיביות.
כמובן ,מיד עולות השאלות :איך נעשה את זה? באילו מסגרות זה יתבצע? את מי נשתף בחשיבה? ובוודאי ישנן עוד שאלות.
אני רוצה להציע ארבע מסגרות אפשריות לבחון את השינויים ולחשוב ביחד על ההזדמנויות:
המסגרת הראשונה ,יצירת קבוצות של מורים-חברים (שבוודאי כבר קיימות ביניכם) הנוהגים לעבוד ביחד ולשתף זה את זה ,כדי
לחשוב ולדון ביחד בהזדמנויות הנוצרות לנגד עינינו.
המסגרת השנייה ,שגם משלימה את המסגרת הקודמת  -לעמוד בקשר עם המדריכות הארציות ולשתף אותן בחשיבה
ובהזדמנויות שאתם מוצאים בשינויים.
המסגרת השלישית ,לכתוב ישירות לדוא"ל של הפיקוח על הוראת הכימיה ,לשתף בחשיבה ובהזדמנויות.
המסגרת הרביעית ,לחשוב על רעיון ולתכנן ביצוע שינוי מסוים בתוכני ההוראה אצלכם בבית הספר ,בחלק של ה ,30%-שינוי
שיתאים לתלמידים שלכם ומבוסס על הידע המדעי או התעסקותי שיש לכם .במקרה זה נדרש כי תעמדו בקשר עם הפיקוח על
הוראת הכימיה ,דהיינו עם המדריכה הארצית ענת פלדנקרייז ואיתי כמפמ"רית ,על מנת לקבל אישור לשינוי שאתם מבקשים
לבצע בבית ספרכם.
לסיום ,ברצוני להודות למדריכות ולמדריכים ,לרכזות ולרכזי המקצוע ,למורות ולמורים לכימיה ,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 ,עם ההנהלה הבית
ספרית ,שנה של צמיחה מלאה בהזדמנויות והתפתחות מקצועית ואישית.
בברכת המשך עשייה טובה ופורייה בשנה מיוחדת זו ,שעתידה להיות מלאה בהזדמנויות !
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חזית המדע

הקפאת מים בעזרת חשמל
דוד אהרה*

הקדמה

המים ,אשר נמנים עם החומרים הנפוצים ביותר בטבע ,מכסים
כ 70%-מפני כדור הארץ .אף על פי שקרח מפשיר ב,0°C-
מים טהורים (ללא חלקיקי אבק ,זיהומים ,חיידקים וכו')
יכולים לקפוא בטמפרטורה נמוכה הרבה יותר ,עד כ.-40°C-
מים בטמפרטורה הנמוכה מ 0°C-נקראים מים בקירור יתר
( .(Supercooled waterמים בקירור יתר אינם יציבים מבחינה
תרמודינמית ,ולכן שינויים קטנים כגון רעידות יגרמו להקפאתם.
ככל שדרגת קירור היתר ( )Supercoolingעולה ,יציבות המים
יורדת ,והם יקפאו בקלות יתרה .בטבע קיימים יצורים שלמדו
לשלוט על טמפרטורת הקיפאון של המים .ישנם דגים וחרקים
שבעזרת חלבונים מסוימים מסוגלים להוריד את טמפרטורת
הקיפאון .לעומתם ,סוג מסוים של חיידקים מסוגל להקפיא
מים קרוב מאוד ל .0°C-ליכולת לשלוט על טמפרטורת הקיפאון
של המים יכולים להיות שימושים רבים בתחומים שונים ,כגון:
הורדת גשמים וזריעת עננים ,שימור מזון ורקמות ,מניעת
הקיפאון של יבולים חקלאיים ומניעת הצטברות של קרח על
מטוסים ,התפלת מים ויצירת קרח מלאכותי .לכן להבנת תהליך
קיפאון המים והגורמים השולטים בו נודעת חשיבות רבה.
*

התגרענות וגידול

תהליך הקיפאון מורכב משני שלבים עיקריים .התגרענות
( )Nucleationוגידול ( .)Growthהתגרענות (נוקלאציה) היא
תופעה פיזיקלית שמאפיינת את תחילתו של תהליך מעבר
פאזה .התופעה מתאפיינת בכך ששינוי הפאזה מתחיל בנקודות
מסוימות במרחב ,והחומר סביב אותן נקודות עובר לפאזה
החדשה .לנקודות אלו שבהן מתחיל מעבר הפאזה ,קוראים אתרי
התגרענות .ניתן לחלק את ההתגרענות לשני סוגים – התגרענות
הומוגנית והתגרענות הטרוגנית (איור  .)1בהתגרענות הומוגנית
מעבר הפאזה מתחיל בנקודות אקראיות ומתרחש באופן אחיד
ללא עדיפות לכיוון מסוים .בהתגרענות הטרוגנית לעומת זאת
מעבר הפאזה מתחיל באזור ספציפי ,וקיימת העדפה לכיוון
מסוים ,כגון קיפאון המתחיל בנקודת המפגש של המים והמצע
או קיפאון שמתחיל במפגש המים והאוויר.

Homogeneous Nucleation

Heterogeneous Nucleation

איור  :1התגרענות הומוגנית והתגרענות הטרוגנית.

ד"ר דוד אוהרה  -מדען במכון וייצמן למדע במחלקה לכימיה ומדעי החומרים .עובר עם פרופ' איגור לובומירסקי .עוסק באפיון חומרים קוטביים וחקירת הקפאת מים
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כדי לעבור משלב ההתגרענות לשלב הגידול ישנו צורך לעבור
מחסום אנרגטי .הסיבה לכך שקיימים מים בקירור יתר אך
אין קרח בחימום יתר היא שמחסום האנרגטי ליצירת נוזל
ממוצק קטן בהרבה ממחסום האנרגטי ליצירת מוצק מנוזל.
כדי לעבור את המחסום האנרגטי ,הגרעין חייב לעבור גודל
מסוים (גודל קריטי) .מתחת לגודל זה חלקיק הקרח יותך
חזרה ,ותהליך הקיפאון יתרחש מעליו.
התרשים שלהלן מציג את האנרגיה של חלקיק קרח במים,
כתלות ברדיוס (מתוך הנחה שהחלקיק עגול):

 B

r

The Gibb’s Free-Energy of
Crystallization

*r

0

Wtot

  
Is the surface energy


*W

+

-

Wtot = WS + WB
איור  :2תלות האנרגיה החופשית ברדיוס החלקיק שנוצר .עד גודל
מסוים גידול החלקיק יגרום לחלקיק המוצק להיות פחות יציב ,ולכן
הוא ימס .מעל גודל זה ,ככל שהחלקיק יגדל  -הוא יהיה יציב יותר
ולכן הוא יגדל על חשבון הנוזל.

כפי שניתן לראות ,ככל שרדיוס החלקיק גדל ,כך אנרגיית פני
השטח ( )v-Surface energyגדלה .מקורה של אנרגיית פני
השטח הוא בכך שהקשרים הבין-מולקולריים שבין מולקולות
המים לבין עצמן חזקים יותר מהקשרים שבין מולקולות המים
לקרח שנוצר .מצד שני ,מתחת ל ,0°C-ככל שרדיוס החלקיק
גדל  -האנרגיה החופשית )) (DGcryst(Tשלו הופכת לשלילית
יותר ויותר (מצב יציב יותר).
סכמה של שתי הפונקציות הללו תניב פונקציה המייצגת את
אנרגיית החלקיק כתלות בגודלו ,כפי שמוצג (בצבע שחור)
באיור  .2פונקציה זו מסוגלת להסביר מדוע מים מקוררים-
יתר אינם קופאים כבר ב . 0°C-קיפאון של מים מקוררים-יתר
יתרחש אם גידול חלקיק הקרח יוביל לירידה באנרגיה – אך
עד רדיוס מסוים ,אשר מסומן בגרף כ *r-ותלוי בטמפרטורה,
קיימת עלייה באנרגיה עם גידול חלקיק הקרח ,הנובעת
מעליית אנרגיית פני השטח .מחסום אנרגטי זה מונע ממים
מקוררים-יתר לקפוא בקרבת .0°C
 *rקטן עם הטמפרטורה לפי הנוסחה הבאה:

משוואה  .1הנוסחה ל־ :*rהרדיוס שמעליו מתחיל תהליך הקיפאון

מאחר שהאנרגיה החופשית של ההתגבשות הופכת לשלילית
יותר ויותר עם הירידה בטמפרטורה ,ומאחר שהיא נמצאת

6

במכנה ,הרדיוס שעבורו האנרגיה מגיעה למקסימום ,קטן עם
הירידה בטמפרטורה.
גם המחסום האנרגטי (* )Wקטן עם הירידה בטמפרטורה,
לפי הנוסחה הבאה:

משוואה  .2ניתן לראות שככל שהטמפרטורה יורדת ,האנרגיה
החופשית של הקיפאון גדלה (ניתן להסיק זאת בקלות מהגדרת
האנרגיה החופשית של גיבס) ,ולכן המחסום האנרגטי קטן.

לכן ,ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר ,נדרשים לחלקיקי הקרח
גודל ואנרגיה קטנים יותר על מנת לגרום לקיפאון מלא של
המים .כתוצאה מכך ,הסיכויים לקיפאון גדלים עם ירידת
הטמפרטורה.

גורמים המשפיעים על טמפרטורת הקיפאון

קיימות שתי דרכים עיקריות להורדת טמפרטורת הקיפאון
של המים :הורדת טמפרטורת ההפשרה של הקרח ומניעת
תהליך הגידול .למעשה ,כל חומר שמתמוסס במים מוריד את
טמפרטורת ההפשרה .הסיבה לכך היא שמבחינה אנרגטית
תמיסה תמיד תהיה יציבה יותר מהנוזל הנקי .אפקט זה נקרא
האפקט הקוליגטיבי ( ,)Colligativeוהוא תלוי בריכוז המומס
או באופן מדויק יותר  -באקטיביות של המים .האקטיביות של
המים מחליפה את תפקיד ריכוז המומס במקרה של תמיסה
לא אידאלית ומכילה בתוכה גם את מידת יכולתו של המומס
ליצור קשרים עם מולקולות המים .כאשר האקטיביות של
מים טהורים שווה ל ,1-היא יורדת ככל שריכוז המומס ויכולתו
ליצור קשרים עם מולקולות המים עולים .ככל שאקטיביות
המים יורדת ,כך יורדת גם טמפרטורת ההפשרה וטמפרטורת
הקיפאון .לדוגמה ,המסת מלח שולחן ( )NaClבמים יכולה
להוריד את טמפרטורת ההפשרה בכ 20-מעלות; והוספת
אתילן גליקול (נוזל הקירור של האוטו) ,היוצר קשרי מימן
חזקים עם המים ,יכולה להוריד את טמפרטורת ההפשרה
בכ 50-מעלות.
חלבונים מונעי קיפאון ופולימרים מסוימים ,כגון פוליויניל
אלכוהול ( ,)PVAמורידים את טמפרטורת הקיפאון כמעט ללא
השפעה על טמפרטורת ההפשרה .חומרים אלו מונעים את
גידול חלקיקי הקרח ובכך אינם מאפשרים להם להגיע לגודל
הקריטי ולהתחיל את תהליך הקיפאון .יתרונם הגדול הוא
בכך שכמות קטנה מהם במים גורמת להורדה משמעותית
של טמפרטורת הקיפאון.
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כיוון שקרח תמיד מפשיר ב ,0°C-ניתן להעלות את טמפרטורת
הקיפאון של המים רק עד טמפרטורה זו (להגיע לקיפאון ללא
קירור יתר) .אחת הדרכים להקטנת קירור היתר היא שימוש
בחומרים בעלי מבנה גבישי הדומה למבנה הגבישי המשושה
(הקסגונלי) של הקרח .גדילה של גביש בעקבות התאמתו
למבנה של המצע שעליו הוא גדל קרויה גדילה אפיטקסילית
( .)Epitaxyהדוגמה המוכרת ביותר לחומרים אלה היא יודיד
הכסף ( (AgIהמשמש בזריעת עננים ,תהליך שבו מפזרים
חלקיקים בתוך העננים הגורמים להיווצרות חלקיקי קרח
ולהגברת המשקעים מעננים אלה .את היכולת של יודיד הכסף
להוריד את דרגת קירור היתר של מים גילה הפיזיקאי ברנרד
וונגוט ( ,)Vonnegutאחיו של הסופר הידוע קורט וונגוט ,בסוף
שנות הארבעים של המאה העשרים .במשך שנים יוחסה
העלאת טמפרטורת הקיפאון אך ורק לעובדה שהמבנה הגבישי
של יודיד הכסף כמעט זהה למבנה הגבישי של הקרח ,ולכן
הוא מעודד את ההתגרענות של הקרח ומייצב את החלקיקים
עד הגעתם לגודל הקריטי.

הקפאה חשמלית

ההסבר להעלאת טמפרטורת הקיפאון על ידי יודיד הכסף
השתנתה ב [1] 2018-כאשר קבוצת המחקר  -בראשות
פרופ' איגור לובומירסקי ,פרופ' מאיר להב וד"ר דוד אהרה -
מהמחלקה לכימיה מולקולרית ומדעי החומרים במכון ויצמן
למדע ,הראתה שאחד הגורמים להורדת קיפאון היתר על ידי
יודיד הכסף הוא יכולתו של חומר זה לייצר חשמל במהלך
הקירור .יכולת זו קרויה פירו אלקטריות ( ,)Pyroelectricityוהיא
תכונה של חומרים קוטביים ( )Polarכמו יודיד הכסף .לחומר
קוטבי יש פני שטח "חיוביים" בצד אחד ו"שליליים" בצד השני.
(After freezing (-7°C

במהלך הקירור פני השטח "החיוביים" נטענים במטען חשמלי
חיובי ,ו"השליליים"  -במטען חשמלי שלילי .מחקרים רבים הראו
שניתן להשפיע על נקודת הקיפאון של מים מקוררים-יתר על
ידי הפעלת מתח חשמלי על המים .התופעה המכונה "הקפאה
חשמלית" ( )Electrofreezingדווחה לראשונה על ידי פיזיקאי
בשם דופור ) [2] (Dufourבמהלך המאה ה .19-מאז ועד ימינו
אנו ,למרות מחקרים רבים בתחום של הקפאה חשמלית ,עדיין
המנגנון של תופעה זו אינו מובן לגמרי ,והוא שנוי במחלוקת.
אחד ההסברים המקובלים להקפאה חשמלית הוא שהשדה
החשמלי מסדר את מולקולות המים למבנה דמוי קרח ובכך
מעודד את ההקפאה .הבעיה במנגנון זה היא שהדמיות
ממוחשבות הראו שצריך שדה חשמלי של לפחות מיליון וולט
לסנטימטר כדי לסדר את מולקולות המים .במציאות לא ניתן
להגיע לשדה חשמלי גדול כל כך כיוון שהמים מתפרקים לחמצן
ומימן בשדה נמוך יותר .גם ניסויים שנעשו הראו שהקפאה
חשמלית אינה נובעת מסידור מולקולות המים על ידי השדה
החשמלי.

הקפאה על גבישים פיירו-חשמליים

בניסוי שפורסם בכתב העת המדעי  [3] Scienceושנערך גם
הוא במכון ויצמן על ידי קבוצת המחקר של פרופ' לובומירסקי,
הראו החוקרים שמים קופאים על פני השטח הנטענים חיובית
בקירור של חומר קוטבי בטמפרטורה הגבוהה בכ 10-מעלות
מהמים על פני השטח הנטענים שלילית בקירור של אותו חומר
(איור  .)3כיוון שכיון השדה החשמלי לא אמור להשפיע על
סידור המים ,ברור היה שחייב להיות הסבר נוסף להקפאה
חשמלית ,לפחות במקרה שמקור החשמל הוא בגבישים
קוטביים [.]4
Light
microscope

Before freezing
T-type
thermocouple

Closed chamber

(After freezing (-7°C

Non-polar

Before freezing

Non-polar

Camera
Crystal
Cu cup
Light
Peltier
cooling stage
microscope

N2
T-type
thermocouple

N2

Polar
Non-polar

Crystal
Cu cup
Peltier cooling stage

Polar
Non-polar

איור  :3מערכת הניסוי להקפאת מים על חומרים קוטביים ולא קוטביים .ניתן לראות שהמים קופאים בטמפרטורה גבוהה יותר על החומר הקוטבי.
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בעזרת הדמיה ממוחשבת ,אשר בוצעה על ידי הקבוצה של
פרופ' דניאל הריס [ ]5מהאוניברסיטה העברית בירושלים
ובעזרת ניסויים נוספים ,הגיעו החוקרים למסקנה שאת
ההבדל בטמפרטורת הקיפאון בין משטח טעון חיובי למשטח
טעון שלילי ניתן להסביר על ידי הימצאות ,בריכוז זעיר
(< 0.1מילי מולר ,)mM -של יוני ביקרבונט ) ,)HCO3-הנוצרים
מהתמוססות של  CO2אטמוספרי במים בקירור יתר .ליונים
אלה מבנה טריגונאלי מישורי המדמה את האופן שבו מחוברים
מולקולות המים בגביש הקרח (איור  .)4כאשר נוצר שדה
חשמלי ,נמשכים יוני הביקרבונט לקוטב החיובי ,מסתדרים
ומייצבים את המשושים במים דמויי הקרח על ידי זה שהם
מחליפים קשרי מימן בקשרים קובלנטיים .בדרך זו מתחילים
יוני הביקרבונט את תהליך ההתגרענות של הקרח ומעלים את
טמפרטורת הקיפאון.
עוד גילו החוקרים ממכון ויצמן ,שיונים נוספים במבנה
טריגונאלי מישורי (איור  )5משפיעים על טמפרטורת הקיפאון
של מים בקירור יתר [ ,]6בדרך דומה .לדוגמה NO-3 ,מעלה
את טמפרטורת הקיפאון ליד הצד הטעון החיובי של הגביש
הקוטבי ,בעוד גוואנידיניום )) (guanidinium (Gdm+וביגוואניד
() )biguanide (bi_Gdm+מעלים את טמפרטורת הקיפאון ליד
הצד הטעון השלילי של הגביש הקוטבי .לכן ניתן לקרוא ליונים
אלה "יוצרי קרח" .חשוב לציין שיונים "יוצרי קרח" מעלים את

טמפרטורת הקיפאון רק ליד משטחים טעונים ורק בריכוזים
נמוכים .בריכוזים גבוהים גם יונים אלו יורידו את טמפרטורת
הקיפאון עקב האפקט הקוליגטיבי.
בניגוד ליונים "יוצרי הקרח" ,יונים אחרים ,כגון H3O+, SO42-, Cl-

מפריעים ליצירת המשושים דמויי הקרח במים ובכך מורידים
את טמפרטורת הקיפאון .לכן ניתן לכנות יונים אלה כ"שוברי
קרח".

הקפאה חשמלית על אלקטרודות מתכתיות

מובן שניתן להקפיא מים גם על ידי הפעלת מתח חיצוני על
אלקטרודות מתכתיות הנמצאות בתוך המים (איור  .)6התגלה
שמתכות שונות מקפיאות מים בטמפרטורות שונות ותחת
מתחים חשמליים שונים .לדוגמה ,אלומיניום ומגנזיום מקפיאים
מים כמעט ללא קירור יתר כאשר מופעל עליהם מתח של 50
וולט ומעלה .לעומתן ,הפעלת מתח על זהב או גרפיט אינה
מביאה כלל להקפאה חשמלית .בנוסף גילו החוקרים ממכון
ויצמן למדע ,כי הפעלת מתח ללא היווצרות זרם חשמלי
במים אינה מעלה את טמפרטורת הקיפאון על אלקטרודות
מתכתיות [ .]7כמו במקרה של חומרים קוטביים ,תוצאות אלה
מראות שסידור המים על ידי השדה החשמלי אינו הגורם
העיקרי להקפאה חשמלית בעזרת אלקטרודות מתכתיות.
עובדה זו מעלה את השאלות הבאות :מה הוא מנגנון ההקפאה
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 ועל אף שהיא. קיפאון מים הוא תופעה מורכבת מאוד,לסיכום
,נחקרת במשך שנים רבות ופורסמו עליה אין ספור מאמרים
.היא עדיין אינה מובנת עד תומה

החשמלית בעזרת אלקטרודות מתכתיות? האם גם במקרה
,זה ההקפאה החשמלית נובעת מיונים "יוצרי קרח"? ואם כן
מה הם יונים אלה ומה מקורם? על שאלות אלה מנסים כיום
החוקרים בקבוצה של פרופ' לובומירסקי לענות בעזרת מעקב
אחרי השינויים בהתנגדות החשמלית ואחרי הקיבול החשמלי
.)7 בין האלקטרודות (איור
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 מעקב אחרי השינוי (א) בקיבול החשמלי:7 איור
וההתנגדות החשמלית (ב) במהלך ניסוי הקפאה חשמלית של מים
.בקירור יתר על אלקטרודות מתכתיות

5. Curland, S.; Javitt, L.; Weissbuch, I.; Ehre, D.; Lahav,
M.; Lubomirsky, I., “Heterogeneous Electrofreezing
Triggered by CO(2)on Pyroelectric Crystals: Qualitatively
Different Icing on Hydrophilic and Hydrophobic
Surfaces”, Angew Chem Int Edit 59 (36), 15570-15574
(2020) http://dx.doi.org/10.1002/anie.202006433
6. Curland, S.; Allolio, C.; Javitt, L.; Ben-Ami, S. D.;
Weissbuch, I.; Ehre, D.; Harries, D.; Lahav, M.; Lubomirsky,
I., “Heterogeneous Electrofreezing of Super-Cooled
Water on Surfaces of Pyroelectric Crystals is Triggered
by Trigonal Planar Ions”, Angew Chem Int Edit 59
(36), 15575-15579 (2020) http://dx.doi.org/10.1002/

anie.202006435

7. Peleg, Y.; Yoffe, A.; Ehre, D.; Lahav, M.; Lubomirsky, I.,
“The Role of the Electric Field in Electrofreezing”, J Phys
Chem C 123 (50), 30443-30446 (2019) http://dx.doi.

org/10.1021/acs.jpcc.9b09399

. מערכת הניסוי להקפאת מים על אלקטרודות מתכתיות:6 איור

מקורות

1. Curland, S.; Meirzadeh, E.; Cohen, H.; Ehre, D.; Maier,
J.; Lahav, M.; Lubomirsky, I., “The Contribution of
Pyroelectricity of AgI Crystals to Ice Nucleation”, Angew
Chem Int Edit 57 (24), 7076-7079 (2018) http://dx.doi.

org/10.1002/anie.201802291

2. Dufour, L., “Ueber das Gefrieren des Wassers und
über die Bildung des Hagels”, Poggendorff Ann.
Phys. 114, 530-554 (1861) http://dx.doi.org/10.1002/

andp.18621901203

3. Ehre, D.; Lavert, E.; Lahav, M.; Lubomirsky, I., “Water
Freezes Differently on Positively and Negatively
Charged Surfaces of Pyroelectric Materials”, Science
327 (5966), 672-675 (2010) http://dx.doi.org/10.1126/

science.1178085

4. Belitzky, A.; Mishuk, E.; Ehre, D.; Lahav, M.; Lubomirsky,
I., “Source of Electrofreezing of Supercooled Water by
Polar Crystals”, J Phys Chem Lett 7 (1), 43-46 (2016)

http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.5b02089
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חזית המדע/פעילויות

חלבונים אינטראקטיביים  -הוראת ביוכימיה
דנה שחייני*

כמורים ומורות אנחנו שואפים להקנות לתלמידים ולתלמידות
שלנו את אהבת הכימיה ,את יסודות תחום הדעת ,את הרצון
והסקרנות לדעת עוד אודות החומרים שסביבנו ,גם לאחר
שיסיימו את לימודיהם בתיכון .עם זאת הרי ברור וידוע ,שלא
כל תלמידי המגמה יהיו כימאים וכימאיות בבגרותם .חלקם
ייפרדו מכימיה עם כתיבת התשובה האחרונה בטופס הבגרות
ועם כתיבת דוח המעבדה האחרון שאותו יגישו בסיום כיתה
י"ב.
אם כך לדעתי ,לצד הרצון שלנו להעמיק את הידע שלהם
בתחום הדעת ,עלינו לראות את תפקידינו כמנחים ולפתוח
להם צוהר לעבר העולם המדעי ,לסייע להם ברכישת מיומנויות
רחבות יותר ולתת להם הזדמנות ללמוד עוד על העולם.
הסיבות לכך הן מגוונות ואנחנו מכירים את הביטויים שלהן
הן בארץ (מורגנשטרן ,ע' ,פינטו ,א' ואשר ,ט' )2016 ,והן בעולם
(.)OECD 2018
על מנת לאפשר לתלמידים לטבול את קצות אצבעותיהם
במים ולחוות את האופן שבו מחקר מדעי מתרחש ,רציתי לזמן
לתלמידים התנסות מתוך העולם המדעי כפי שהוא מתקדם.
נראה כי החשיפה למאגר  )Protein Data Bank( PDBמתאימה
למשימה .זהו מאגר המכיל את כל המבנים התלת ממדיים
*

של החלבונים שנפתרו באופן ניסיוני באחת משלוש שיטות
(קריסטלוגרפיית  ,X-rayספקטרוסקופיית  NMRומיקרוסקופיה
אלקטרונית) .מאז שהוקם בשנת  ,1971המאגר נמצא בשימוש
נרחב בקרב מדענים העוסקים בביוכימיה ובביולוגיה מבנית
לצורך עבודתם השוטפת .מעניין לדעת שבשנת  2011הושק
 PDB-101שתפקידו להנגיש לתלמידים ,מורים ואף לציבור
הרחב חלק מהמידע הקיים ב  PDBוכן ללמד את דור העתיד
של משתמשי ה PDB-כיצד לעשות זאת (Zardecki, C. et al,
 .)2022המאגר החינוכי כולל חשיפה לחלק ממבני החלבונים,
פעילויות לימודיות ,הוא מחולק לקטגוריות שונות ומציף
נושאים אקטואליים (לדוגמה  -מבנים חלבוניים של וירוס
הקורונה) .עם זאת ,בעת תכנון פרויקט הסיכום של יחידת
הבחירה המבנית ביוכימיה ,בחרתי לחשוף את התלמידים ל-
 ,PDBהמאגר הנמצא בשימוש מדעי בקרב מדענים ולא במאגר
החינוכי .הסיבה לכך הייתה שרציתי שהם יחוו את האופן שבו
מדען בוחן את כלי המידע העומדים לרשותו.
פרויקט הסיכום נבנה ועוצב עבור כיתת מוגבר כימיה בי"ב
בשנת תשפ"א ,בתיכון ליאו בק בחיפה .בקבוצה היו 25
תלמידים שעבדו ב  11קבוצות .כפי שאנחנו בוודאי זוכרים
היטב ,חצי השנה הראשונה של תשפ"א  -הזמן שיועד מבחינת

ד"ר דנה שחייני  -מורה לכימיה .חוקרת ומרצה בפקולטה למדעים ,במכללת סמינר הקיבוצים
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תכנון הלימודים ליחידת הביוכימיה  -הייתה בצל הקורונה .שנת
הלימודים נפתחה ,ולאחר כעשרה ימים עברנו ללמד מרחוק.
היה זה הסגר השלישי ,ולכן דרך הלימוד ,דרכי ההוראה והכלים
הטכנו-פדגוגיים הזמינים לשימוש כבר היו ידועים פחות או יותר.
בד בבד התחלנו כמערכת להבין יותר את ההשלכות הרגשיות
חברתיות של אופן למידה זה .מהבחינה הזו ההסתכלות על
הדברים הייתה מפוקחת יותר ,מכיוון שכבר התנסינו בהוראה
מקוונת ,ואף בהוראה היברידית בחצי השני של תש"ף .ההיכרות
המוקדמת עם כללי המשחק וגם הציפיות הראליות למצב סייעו
לי לבנות ולתכנן את פרויקט הסיכום.
לאחר שהכיתה למדה את החומר התאורטי העוסק בחומצות
אמינו ,מבנה ראשוני ,מבנה שניוני ,מבנה שלישוני ואף מבנה
רבעוני (שנלמד כתוספת לחומר הלימוד) ,חשתי שאנו מוכנים
לקראת החשיפה למאגר ה .PDB-בשיעור מקוון סינכרוני
הצגתי בפני התלמידים את המאגר ואת אופן השימוש בו .בתור
דוגמה התמקדתי במבנה התלת ממדי של חלבון ההמוגלובין.
הצגתי להם את האופן שבו מחפשים ומוצאים מידע אודות
החלבון ,את התוצאות המתקבלות לאחר חיפוש ואת האופן
שבו אנחנו נעזרים במאגר על מנת לקבל ממנו מידע אודות
החלבון המבוקש.
התלמידים ראו כיצד ניתן למצוא מידע על חומצות אמינו
ספציפיות ברצף ,על מבנים שניוניים  -אלפא הליקס וביטא
שיט ,על מבנים שלישוניים ומבנים רבעוניים .התלמידים ראו
כיצד הכלי מדמה מבנה תלת ממדי ומאפשר לנו לראות קשרי
מימן ואינטראקציות ואן דר ואלס בין חומצות אמינו שונות,
הרחוקות זו מזו ברצף הראשוני ,אך קרובות זו לזו בארגון
המרחבי .התלמידים זיהו את יוני הברזל היוצרים אינטראקציות
עם חלבון ההמוגלובין ,וכך הייתה הזדמנות להיחשף לסוג
נוסף של קשרים קורדינאטיביים (נושא שאינו כלול בחומר
הלימודים) .התלמידים זיהו שבמולקולה של ההמוגלובין קיימת
סימטריה .הדיון שהתפתח בשלב זה היה מעניין מאוד .שאלנו
את עצמנו מדוע קיימת סימטריה בטבע .זו שאלה מעניינת
בתחום הביוכימיה ,והיא מעסיקה גם מדענים .הדיון גלש
לאחד הנושאים האפיסטמיים בהוראת ביולוגיה ,הוא הקשר
בין מבנה לתפקוד .לא העמקנו כמובן בהקשרים הביולוגיים,
אך ההזדמנות לעסוק בכך הציגה לתלמידים נקודה קריטית
בעת התמקדות בשאלה מדעית  -הגבולות הדיסציפלינריים
הם גבולות שמדענים נוהגים לפרוץ על מנת לחקור שאלה
שמעניינת אותם .העושר של קבוצת המגמה בשלב זה הוא
כוח :קבוצה שבה לומדים תלמידים עם רקע של פיזיקה ,לצד
רקע בביולוגיה ,לצד רקע במדעי המחשב ,לצד רקע בתחומי
דעת אחרים ,אפשרה לדיון לקבל אופי של הוראת עמיתים
בזעיר אנפין ,היות שחלק מהתלמידים חלקו מידיעותיהם
המוקדמות עם השאר בתחומים הרלוונטיים המשתקפים
במאגר המידע.
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לאחר ההקניה של אופן השימוש במאגר ,עבר הכדור
לתלמידים ,וההוראה הפכה להיות פרטנית באופיה .הגמישות
בהוראה במקום ובזמן שאפיינו את תקופת ההוראה בעת
הקורונה ,שיחקו לטובתנו .היה עליהם להתמקד בחלבון,
לבחירתם ,ולחפש מידע אודותיו במאגר .השיעורים קיבלו
אופי שונה ,היות שניצלנו הן את זמני השיעורים והן את
השעות הפרטניות ,שאותן נתתי בשעות מגוונות לצורך עבודה
בחדרים ,כאשר אחד מחברי הקבוצה חולק מסך עם השאר.
בכל יחידת הוראה הספקתי לטייל בין כארבע קבוצות .היו
קבוצות שהיה להן קל לנווט במאגר המידע ,והן מצאו בקלות
יחסית את המידע שהיה עליהן לאסוף אודות החלבון; והיו
קבוצות שנדרשו לחניכה רבה יותר מצדי .תלמידים שנתקלו
בקשיים נעזרו בעיקר בהנחיה שלי ,אך חלקם פנו גם לעזרה
של חברים ונעזרו במידע שמצאו ברשת .היכולת שלי לקדם
ולהשקיע מזמני בקבוצות שנזקקו לחניכה צמודה יותר ,לעומת
קבוצות שהסתדרו ביתר קלות ,הייתה חשובה מאוד.
ניתן היה לראות את החשש של חלק מהתלמידים מפני
עבודה עם מאגר באנגלית ,לצד הביטחון שלהם לסמוך על
האינטואיציה שלהם ,כבני נוער הרגילים לצרוך מידע דרך
הרשת .מעניין היה לראות את התגובות השונות לכלי המדמה
תלת ממד בקרב התלמידים :עבור חלקם העבודה עם המודל
המוצג באתר היוותה אתגר גדול ,בעוד שחלקם חשו בנוח עם
האפשרות לדמיין את המולקולה התלת ממדית .התלמידים
חקרו אודות המבנה הראשוני ,שניוני ,שלישוני ורבעוני ,חיפשו
יונים מיוחדים הנמצאים בחלבון ובדקו אם למבנה קיימת
סימטריה ייחודית.
במקביל לשימוש במאגר ככלי לאיסוף מידע מבני על החלבון,
על התלמידים היה לאסוף מידע לגבי אופן הפעולה של החלבון
ולחקור מהן המחלות הקשורות אליו .חלק מהתלמידים נעזרו
ב PDB-עצמו על מנת לחפש עוד מקורות מידע ,וחלק העדיפו
למצוא מקורות מידע נוספים בעברית בעצמם .הם ראו כי מידע
רב זמין במאגר המידע וברשת והקושי הגדול הוא לסנן את
המידע הדרוש להם למשימתם ולברור עיקר מטפל.
לאחר שסיימו לאסוף את כל המידע וקיבלו את אישורי ,היה
עליהם לתכנן את האופן שבו יציגו את התוצר שלהם .בימים
כתיקונם היו התלמידים משקיעים ממרצם בהכנת פוסטרים
מעוצבים ומאירי עיניים .אבל השהות בבית וגם האופן שבו
בוצעה כל הלמידה הדגישה את הצורך בשימוש בכלי דיגיטלי
השם דגש על הוויזואליות של המידע שנאסף .לצורך כך
התבקשו התלמידים לארגן את המידע לתמונה אינטראקטיבית
באמצעות ה .ThingLink-דוגמה לתמונה כזו (תמונה ,)1
העוסקת בחלבון המוגלובין ,ניתן למצוא בקישור הזה.
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תמונה  - 1תמונה אינטראקטיבית של חלבון ההמוגלובין .המקור לתמונה מתוך .)Abubakkar et al 2014( PDB ID: 3WTG

תמונה אינטראקטיבית היא תמונה שבנויה כך שעל גבי תמונת
רקע אחת מרכזית נעוצות מספר "נקודות חמות" .בעת מעבר
עליהן באמצעות העכבר ,נפתח פריט מידע כלשהו  -טקסט,
תמונה ,סרטון או שילוב שלהם .קיימות מספר פלטפורמות
דיגיטליות ליצירת תמונות אינטראקטיביות .היתרון של
ה ThingLink-היא היותה חינמית ופשוטה להפעלה .את
הקניית השימוש בכלי זה עשיתי באופן של "כיתה הפוכה".
צילמתי את עצמי מסבירה ומדגימה את השימוש בכלי בסרטון
קצר .התלמידים צפו בסרטון לפני השיעור ובשיעור יישמו את
המידע בעבודה משותפת בחדרים .ראיתי שבעוד שתהליך
רכישת המיומנות במאגר ה PDB-היה לא קל לתלמידים,

12

העבודה על התמונה האינטראקטיבית הייתה פשוטה ,והם לא
נזקקו לעזרה רבה ממני.
לאחר סיום תהליך הכנת התוצרים וכתיבת רפלקציה אישית,
הציגו התלמידים את התוצרים בפני חבריהם לכיתה .התוצאה
הייתה מגוונת ועשירה ,היות שכל קבוצה בחרה חלבון שונה
ועיצבה את התוצר באופן אחר (דוגמה לכך ניתן לראות
בתמונה  2המצורפת על החלבון  .)HSP90חלקם שילבו בעיקר
מלל ומעט תמונות ,ואילו חלקם הוסיפו סרטונים שמצאו ברשת
על מנת להמחיש פונקציות של החלבונים .בהקשר הזה ,עולות
שאלות שגם הן רלוונטיות לעולם שסביבנו  -איך נציג את המידע
שברשותנו באופן שיאפשר לצופים להבין אותו באופן המיטבי?
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תמונה  - 2תמונה אינטראקטיבית של החלבון  HSP90שהוכנה על ידי זוג תלמידים .ניתן להתרשם בקישור .המקור לתמונה מתוך PDB ID:2O1T
)(Dollins et al. 2006

היה מעניין לקרוא את הרפלקציות של התלמידים .לצד השיתוף
בקושי בהתמודדות עם מיומנות העבודה במאגר ה,PDB-
עלתה תחושת ההצלחה שהם חוו לאחר שעמדו במשימה,
כפי שכתבה אחת התלמידות" :העבודה הייתה מאתגרת עבורי...
אך לבסוף הצלחתי לסיים אותה וללמוד המון בזמן הקצר של העבודה".

תלמיד נוסף כתב" :נאלצנו להתמודד עם בעיות שלא יצא לנו להתמודד
איתן לפני .היינו צריכים להסתדר עם אתר באנגלית ונאלצנו לחפש הרבה
זמן חומר על החלבון שלנו .בסוף מצאנו".
התלמידים התייחסו גם באופן ספציפי לעבודה באתר ה:PDB-
"האתר שממנו היינו צריכים לקחת את החלבון לא היה מובן בכלל בהתחלה.
אך מכל הקשיים האלה למדנו הרבה והצלחנו להתמודד איתם" .

תלמידה נוספת כתבה..." :העבודה ב PDB-הייתה יותר קשה לי ,כי
זה כלי באנגלית ללא תרגום שמשתמשים בו מדענים ולא כל אחד".
מתוך דבריהם עולה כי הם מעריכים את העובדה שהם עבדו
בכלי המשמש לחקר אותנטי של מדע .האתגרים שאותם ציינו
התלמידים נסבו סביב הצורך ללמוד לעבוד עם כלי חדש ,לא
מוכר ולא בשפה העברית ,כמו גם הצורך ללקט מתוך מאגר
המידע את הפרטים שאותם הם חיפשו מתוך בליל המידע
שהוצג להם.
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לעומת זאת ,כאשר התייחסו לעבודה ב ,ThingLink-ניכר כי הם
חשו בנוח להתנסות ולשגות וחלקם ציינו כי זהו כלי שבהחלט
ייעזרו בו בהמשך.

כפי שכתבה אחת התלמידות" :ההתמודדות עם הכלי הדיגטלי הייתה
נוחה וקלילה עבורי ,לא התקשיתי לארגן את המידע בה .למדתי כיצד
להשתמש בה בתוך דקות ספורות ונהניתי להכיר כלי שיכול להיות שימושי
בעתיד לעוד המון דברים".
תלמיד נוסף כתב" :התמודדות עם הכלי הדיגיטלי הייתה מאוד מאתגרת.
בהתחלה היה מאוד קשה להוסיף את המידע ולעשות את העיצוב כמו
שצריך אבל ככל שהתנסינו וישבנו על האתר ,יותר הבנו אותו ,הצלחנו
לייצר עבודה ברמה ובעיצוב שרצינו .גילינו כלי דיגיטלי נוסף שאפשר
להשתמש לכל מיני עבודות .העבודה הייתה מאוד מלמדת ומהנה”.
ניכר כי העבודה ב ThingLink-הייתה אינטואיטיבית יותר
לתלמידים ,ביחס לשימוש במאגר המידע .הם זיהו את היתרונות
של הכלי ביתר קלות וראו שניתן להשתמש בו גם לשימושים
נוספים בעתיד.
כדי לסכם את החוויה שלי בתור מורה-מנחה לאורך תהליך זה,
ניתן לומר שחוויתי חוויה מיוחדת .המטרה של הפרויקט הייתה
להעמיק בחומר הנלמד בביוכימיה ,תוך כדי התנסות במאגר
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דיגיטלי המשמש למחקר כחלק מעבודתם של מדענים .ראיתי
שבעוד שהתלמידים רכשו בקלות את המיומנות של עבודה
בכלי  ,ThingLinkהעבודה במאגר ה PDB-הייתה אתגר עבורם.
לשמחתי ,כל הקבוצות הצליחו לעשות זאת בעזרת הנחיה
צמודה שלי ,שדרשה השקעה של זמן וקשב.
לתחושתי ,בעולם שבו אוריינות המידע הדיגיטלית תופסת
תאוצה ,והצורך להשתמש במאגרי מידע לצורך מציאת המידע
הולך ומתחדד ,תפקיד המורה אינו הופך למיותר ,להפך .מתוך

התחושה שלי ,הנוכחות שלנו כמורים בתהליך הלמידה של
התלמידים היא משמעותית ,והיא תקבל אופי של הנחיה לפי
הצרכים השונים של התלמידים השונים .במבט לעתיד שבו
אנחנו מעוניינים להקנות לתלמידים יכולת של למידה בהכוונה
עצמית ( ,)self-regulated learningחשוב שנדע ,כמורים
והמנחים שלהם ,לכוון אותם לפי הצורך (Eidelman and
.)Shwartz, 2021

ה PDB-ואני

למאגר ה PDB-נחשפתי לראשונה בהיותי סטודנטית בתואר
ראשון לכימיה וביולוגיה .העולם הקסום של חלבונים ,בשילוב
עם קריסטלוגרפיית  ,X-rayשבה את ליבי .אהבתי את העבודה
עם שיטות המשלבות תחומי דעת שונים ואת הדימיון הדרוש
על מנת להסתכל על דגמים המוצגים במסך מחשב ,אך בעלי
אופי תלת ממדי .הגיאומטריה והסימטריה של הטבע ריתקה
אותי .בחרתי להמשיך לתואר מתקדם בתחום של ביולוגיה
מבנית .ואכן ,התמזל מזלי והצלחתי לפתור מבנה של חלבון
במסגרת עבודת הדוקטורט שלי באוניברסיטת תל אביב,
במעבדתו של פרופסור יואל הירש .את המבנה אפשר כמובן
למצוא במאגר ולראות את תמונת החלבון בתמונה .3

תמונה  - 3קומפלקס של שני חלבונים שהמבנה שלהם נפתר במסגרת
עבודת הדוקטורט.
המקור לתמונה ).PDB ID:4V0C (Sachyani et al., 2014

לאחר סיום הדוקטורט פניתי להוראה ,אבל האהבה למולקולות חלבון תלת ממדיות נותרה ,ואני מאוד אוהבת להתבונן
במבנים כאלה גם היום .אני חושבת שהכיף הגדול בהוראה הוא היכולת להלהיב את התלמידים והתלמידות שלנו בדברים
שאותם אנחנו אוהבים לעשות.
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פעילויות

הזמנה לחקר " -שיווי משקל באמבט"
אורית הרשקוביץ ,מיכל ברונשטיין-טוחן ,שולמית עציוני ,שירלי אברג'יל*

רקע

ניסויי החקר מלווים את הוראת הכימיה ומהווים חלק הן מנושאי הליבה ( 70%מתוכנית הלימודים) והן מנושאי הבחירה (המהווים
 )30%מתוכנית הלימודים.
ניסויי החקר בהוראת הכימיה משלבים מגוון מיומנויות חקר הכוללים :ניסוח שאלות חקר ומשתנים ,ניסוח השערות מנומקות,
תכנון וביצוע ניסוי ,איסוף וארגון הממצאים ,הסקת מסקנות ולבסוף העלאת שאלת חקר נוספת המתבססת על מסקנות תהליך
החקר הראשון .במסגרת תהליך החקר במעבדת הכימיה באות לידי ביטוי גם מגוון מיומנויות חשיבה ברמה גבוהה כגון :מיומנויות
גרפיות ,מעברים בין ייצוגי מידע ,חקר אירוע והנמקה.
התנסות התלמידים בניסויי חקר במעבדת הכימיה מאפשרים להם לא רק להכיר את שיטת העבודה המדעית ,אלא גם לגלות
בצורה עצמאית ופעילה הקשרים תאורטיים מעבר לאלו שנלמדו בכיתה ,ובכך “ליצור” ידע חדש ולא רק לאשר ידע קודם.
מזה כשני עשורים מעבדת החקר משולבת בהוראת הכימיה וקיימים כיום מגוון רחב של ניסויי חקר לתלמידי הכימיה .עם זאת
מורים רבים מעוניינים לגוון את ניסויי החקר המוכרים ,להכיר ניסויי חקר חדשים המתאימים לתלמידי הכימיה ,במסגרת מגבלות
החומרים שניתן להשתמש במעבדת הכימיה בבתי הספר מחד ,ובהתאמה לתוכנית הלימודים מאידך .אחד הנושאים שניסויי
החקר בו מעטים (אם בכלל) הוא שיווי-משקל כימי ,ובפרט חקר שבו מיושם ידע הקשור לחוק לה-שטלייה והפרעות למצב שיווי
משקל.
הקושי בפיתוח ניסויי חקר חדשים הוא בעיקרו מציאת “הרעיון” לניסוי.
במאמר זה נציג כיצד פיתחנו ניסוי מתוך מאגרי מידע אקדמיים בעולם בתחום הוראת הכימיה.
ד"ר אורית הרשקוביץ  -עמית הוראה חבר וראש היחידה לכניסה להוראה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון
גב' מיכל ברונשטיין טוחן  -מורה לכימיה בבית ספר ניסויי על-אזורי בתפן ומובילה את קהילת מורי כימיה מובילים בטכניון
ד"ר שולמית עציוני  -מורה לכימיה בבי"ס גלים בכפר גלים בחיפה ומובילה את קהילת מורי כימיה מובילים בטכניון
ד"ר שירלי אברג'יל  -חברת סגל ומרכזת קבוצת הכימיה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון
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החברה המלכותית לכימיה –  RSCוהחברה האמריקאית לכימיה

ACS

החברה המלכותית לכימיה  ,Royal Society of Chemistry – RSC -היא ארגון מקצועי שנוסד בלונדון בשנת  1980ומטרתו היא
קידום מדעי הכימיה .הארגון מקדם מחקר ,מוציא לאור כתבי עת ,ספרים ומאגרי מידע וכן מקיים כנסים ,סמינרים וקבוצות עבודה.
תפיסת העולם של הארגון היא לקשר בין אנשים ,להעלות רעיונות וליצור שותפויות .במסגרת זו פועל הארגון גם כדי לסייע
למורי כימיה לקדם את הדור הבא של מדענים וחוקרים בתחום הכימיה .באתר הארגון יש חלק המיועד למורים (& teaching
 )learningובו מאגר עצום של חומרי למידה הכולל ניסויים ,סימולציות ,שאלות ,משחקים וסרטונים היכולים לסייע למורי כימיה.
ניתן להתרשם ממאגר החומרים העצום המיועד להוראת הכימיה בקישור זה.
חומרי הארגון נמצאים באתר באינטרנט ,והם ניתנים חינם .ניתן גם בהרשמה קצרה לקבל אחת לחודש מידע עדכני של חומרי
לימוד חדשים באתר.
החברה האמריקאית לכימיה  ,American Chemical Society - ACSמתמקדת בפרסומים הקשורים למחקר בהוראת הכימיה
הכוללים כתבי עת ( ,)Journalsספרים מקוונים ( )eBooksותוכניות מדעיות .כתבי העת המרכזיים של הארגון הםJournal of :
 chemical educationוהמגזין.Chemical & Engineering News :
ניתן לצפות במגוון המאמרים השונים באתר העיתון ובתקצירי המאמרים .לקריאת המאמר המלא יש להיות מנויים לעיתון או דרך
מוסד אקדמי.
שתי מסגרות אלו נותנות בסיס מצוין לפיתוח ניסויי חקר חדשים לתלמידי הכימיה .כמובן ,יש להתאים את הניסוי/הרעיון
לגישת החקר המקובלת בהוראת הכימיה בארץ.
להן מוצג ניסוי חקר בנושא שיווי משקל ,שפותח עבור קהילת המובילים בכימיה בטכניון ומבוסס על מידע מהעיתון Journal
).of chemical education (2021

ניסויי חקר – שיווי משקל באמבט

הפעילות מבוססת על רעיון שתואר במאמר בעיתון:Journal of Chemical Education (2021) :
Using Sodium Hydrogen Carbonate to Teach Chemical Concepts of Thermodynamics
במאמר מוצעות שבע פעילויות למידה הקשורות לשימוש בסודה לשתייה מוצק NaHCO3(s) :ובהם משולבים ניסויים קצרים
המאפשרים העמקה של מושגים בכימיה .אחד הנושאים הוא שיווי-משקל כימי ואותו בחרנו להתאים לתלמידי הכימיה בארץ.
במאמר מוצג הניסוי באופן כללי ,ותוצאותיו מוצגות בתמונות אשר מהן פותח ניסוי החקר והדיון המלווה שיוצג להלן.
הצגת הנושא בכיתה
ניתן לפתוח את הנושא בדיון בכיתה ,שבו מתבקשים התלמידים להעלות השערה מנומקת לשאלת החקר :האם  -ואם כן כיצד
 ישתנה ה pH-בתהליך המסת נתרן מימן פחמתי במים?בהתאם לידע המקדים של התלמידים ,הם יכולים לנסח את תגובת ההמסה:
H2O

+
)NaHCO3(S) → Na(aq
)+HCO3(aq

כדי לענות על שאלת החקר ,יש לתת לתלמידים גם את ניסוח התהליך הבא:
−
)H2C O3(aq) +OH(aq



)HCO3(aq
)+H2O(l

מכיוון ש pH-של מים הוא  ,7לאחר הוספת ) NaHCO3(sובהתאם לניסוח התגובות הנ”ל ,ה pH-יעלה ,והתמיסה תהפוך לבסיסית.
מומלץ כמובן להתייחס למשמעות תהליך שיווי המשקל בתגובה.
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הצגת התופעה – חימום תמיסת נתרן מימן פחמתי
ביצוע הניסוי הוא פשוט ,וניתן לבצעו בכיתה או להראות אותו באופן תאורטי כדי לערוך דיון ואחריו להעלות שאלות חקר.
מהלך הניסוי כולל את השלבים האלה:
■המסת נתרן מימן פחמתי במים.
■העברת כמות מדודה של תמיסת נתרן מימן פחמתי ל 8-מבחנות.
■העברת המבחנות לאמבט מים חמים (כ 90-מעלות צלזיוס).
■המתנה של כשעתיים שבמהלכן יש להוציא כל רבע שעה מבחנה אחת ולמדוד את ה pH-של התמיסה.
בדיון מומלץ להתייחס להיבטים הבאים:
1.מהי שאלת החקר המתאימה לניסוי?
(האם וכיצד משתנה ה pH-של התמיסה כתלות במשך זמן
שהות התמיסה באמבט מים חמים?)
2.מהו המשתנה התלוי ומהו המשתנה הבלתי תלוי?
(משתנה תלוי .pH :משתנה בלתי-תלוי :משך זמן שהות
התמיסה באמבט מים חמים).
3.מהם הגורמים הקבועים שיש לשמור בניסוי?
(גורמים קבועים :טמפרטורת אמבט המים החמים ,נפח
התמיסה).
4.העלו השערה מנומקת ,מה יהיו תוצאות הניסוי.
5.לפי השערתכם ,הציעו גרף מתאים לתוצאות הניסוי והסבירו אותו.
באיור  1ניתן לראות את תוצאות הניסוי על פי הנתונים שהוצגו במאמר .ניתן לראות כי ה pH-של התמיסה עולה ככל שזמן
השהייה באבמט המים החמים גדל.
pH
9.6
9.4
9.2
9
8.8
8.6
8.4
105

90

75

60

45

30

15

0

8.2

זמן שהייה באמבט )דקות(
איור  :1תלות ה pH-של תמיסת נתרן מימן פחמתי בזמן השהייה באמבט (לפי)Daisuke K., 2021 :
בדיון מומלץ להתמקד בהשערות שיעלו התלמידים ביחס לתוצאות שהתקבלו ובהסבר לתופעה ,שבה ככל שהשהייה באמבט
המים החמים ארוכה יותר ,כך ה pH-של התמיסה עולה.
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באיור  2ניתן לראות תוצאות של אותו ניסוי המבוססות על שינויים בצבע אינדיקטור מי כרוב כמדד ל.pH-

איור  :2תוצאות הניסוי כפי שבוצע במעבדה בעזרת אינדיקטור מי כרוב
באיור ניתן לראות את המבחנה השמאלית  -עם התמיסה בצבע סגול שבה היו מים ללא נתרן מימן פחמתי; המבחנה עם

התמיסה בצבע הכחול – שלא עברה חימום; המבחנה עם התמיסה בצבע הירוק – התקבלה לאחר שהייה באמבט במשך 15
דקות; המבחנה עם התמיסה בצבע הצהוב השמאלי  -לאחר שהייה באמבט במשך  30דקות וכו’.

הסבר לממצאי הניסוי
יוני המימן הפחמתי מגיבים עם המים לקבלת חומצה פחמתית ויוני הידרוכסיד בתגובת שיווי-משקל .התגובה היא אנדותרמית.
−
)H2C O3(aq) +OH(aq



)HCO3(aq
)+H2O(l

החומצה הפחמתית היא חומצה חלשה שכמעט ואינה מתפרקת ליונים .היא עצמה מתפרקת למולקולות מים ופחמן דו-חמצני
בהתאם לניסוח התגובה הבאה:

)H2CO3(aq)  H2O(l) +CO2(g
בחימום ,לפי חוק לה-שטלייה ,מופר שיווי המשקל של יוני מימן פחמתי במים ,לכיוון התוצרים .מתקבלים יותר יוני הידרוקסיד,
והתמיסה הופכת בסיסית יותר.
ניתן להסיק כי :ככל שזמן שהות התמיסה באמבט מים חמים גדל ,מולקולות  CO2רבות יותר עוזבות את פני הנוזל .כתוצאה מכך,
לפי חוק לה-שטלייה ,שיווי-המשקל מופר לכיוון התוצרים ,וכך מתקבלים יותר יוני הידרוקסיד ,ולכן התמיסה הופכת בסיסית יותר.
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סיכום

נתרן מימן פחמתי () )NaHCO3(sהנו חומר מוכר ומצוי בשימוש יומיומי בבית .היונים שלו נמצאים בגופנו ,באדמה ובים .במסגרת
לימודי הכימיה ,קיימים מגוון ניסויי חקר שבהם משתמשים התלמידים בחומר זה ,בהמסה שלו במים ובתגובה שלו עם חומצה.
בניסוי החקר המתואר לעיל ישנו חידוש כפול בדרך השימוש במלח נתרן-מימן פחמתי:
האחד – חקר המתמקד במעקב אחרי זמן שהות התמיסה באמבט מים חמים,
והשני – התגובה הנחקרת היא תגובת שיווי משקל ,וההסבר לניסוי ממוקד בהבנת חוק לה-שטלייה.
בעקבות הניסוי ניתן להעלות מגוון שאלות חקר נוספות היכולות לשמש לצורך ניסוי חקר ברמה  .IIבנספח מצורף פרוטוקול מלא
לניסוי חקר ברמה  ,IIשעובד מתוך הניסוי במאמר ,וניתן ליישמו בכיתה.
לסיכום  -ניתן ומומלץ להיעזר בחומרי לימוד ובמאגרי מידע המצויים בכתבי עת בינלאומיים העוסקים בחינוך בהוראת הכימיה.
השימוש במאגרי המידע למורים של החברה המלכותית לכימיה  RSCוהחברה האמריקאית לכימיה  – ACSהזמינים באינטרנט,
מאפשרים למורי הכימיה בארץ להעשיר ולגוון את ידע התוכן הפדגוגי  PCKשלהם ולהוות מקור טוב לרעיונות הוראה חדשים
בכלל ולניסויי חקר בפרט.
שיווי משקל באמבט  -ניסוי חקר רמה

מקורות

1. Daisuke K. (2021). Using Sodium Hydrogen Carbonate to Teach Chemical Concepts of Thermodynamics. Journal of
Chemical Education. DOI: 10.1021 /acs.jchemed.1c00680
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הוראת המדעים/פעילויות

שילוב "מייקינג" בהוראת הכימיה
הפורמלית בישראל
בן אושר*

מאמר זה סוקר פרויקט גמר בתכנית לתואר שני בעיצוב שירות חדש ,תהליך עבודה יעיל וגם כלי בפיתוח ובהטמעה
תעשייתי בבצלאל במסלול ניהול עיצוב .הלימודים בתואר של תוכניות לימודים חדשניות.
כמורה לכימיה ומגיש לבגרות
בבצלאל
בעיצוב
השני
מתייחסים למושג עיצוב בצורה תנועת המייקרים :עוד משחר ההיסטוריה עסקו בעשור האחרון ,יצאתי לדרך
רחבה יותר מאשר עיצוב של אנשים במלאכה וביצירה .בתחום העיצוב ניתן במחשבה על הבוגרים שלנו.
מוצרים או אובייקטים .במהלך למנות את תנועת "ארטס אנד קראפטס" ו DIY-על אותם אזרחים ואזרחיות
הלימודים הסטודנטים רוכשים (עשה זאת בעצמך) מהמאות הקודמות .הגרסה שלא בהכרח בוחרים בקריירה
כלי מחקר מעולם העיצוב כדי העכשווית נקראת תנועת המייקרים ,וניתן להגדיר מדעית ,ושאלתי מה המשמעות
לבחון עולמות תוכן מגוונים אותה "כמספר הולך וגדל של אנשים המעורבים של מה שאנחנו מלמדים אותם
כמו רפואה ,חקלאות צרכנות באופן פעיל בתהליכי ייצור והכנה של חפצים פיזיים לחיים שלהם כבוגרים? מתי הם
וחינוך מנקודת המבט של ודיגיטליים תוך כדי שיתוף של ידע ,תהליכים ומוצרים משתמשים בידע ובמיומנויות שהם
מקבל השירות או הצרכן עם אנשים אחרים" ( Halverson & Sheridan,רכשו בשיעורי הכימיה? וכיצד מה
הסופי ( .)2014 human centeredהמייקרים הם חלק מתנועה חובקת עולם של שאנחנו מלמדים משרת אותם
 ,)researchכדי לאתר כשלים קהילות ובהן אנשים צעירים ומבוגרים לומדים להכין בבואם לקבל החלטות מושכלות
או בעיות בתוך מערכות בעצמם מוצרים במגוון רחב של טכניקות ופרקטיקות בנוגע לכימיה שסובבת את מוצרי
אנושיות מורכבות ולתרגם ובוחרים להסתכל על העולם מנקודת מבט יצרנית הצריכה ולרשימת המרכיבים
אותם להזדמנויות עיצוב של ולא רק צרכנית .החל ממוצרים דיגיטליים הכוללים שלהם :אם הם מותאמים להם,
פתרונות העולים מן השטח .מיני מעבדים וחיישנים ,דרך מדפסות תלת ממד בריאים להם וכו' .ביומיום שלנו
התוצר העיצובי יכול להיות וחיתוך לייזר וכלה בבישול ,אפייה ,נגרות ותפירה.
אנחנו מרבים לצרוך מוצרים עתירי
* מר בן אושר  -עוסק בשילוב בין חינוך מדעי לעיצוב ,מפתח תוכניות הדרכה במוזיאון ננו לאמנות ומדע ע"ש פטר בבר אילן ,עורך שותף בעיתון "על כימיה" ומורה לכימיה במרכז לחינוך מדעי בתל אביב.
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כימיה ולהשתמש בהם .החל ממוצרי היגיינה וקוסמטיקה,
צבעים ,דבקים ,חומרי ניקוי .הרשימה ארוכה .תופעות כימיות
מסתתרות ברוב תהליכי הכנת המזון שלנו :יין ,גבינה ,שוקולד
ולחם .רוב בני האדם צורכים מוצרים אלו בלי הרבה יכולת
להבין את רשימת המרכיבים ,את ההשפעה שיש להם על
הבריאות שלהם ושל קרוביהם ואת טביעת הרגל הפחמנית
שהם מותירים על הסביבה .לרוב הם אינם מודעים לאנרגיה
שדרושה בהפקה של חומרי הגלם ,בתהליכי הייצור ,בשינוע
ואף אינם מודעים להשלכות של המוצרים שבהם הם עושים
שימוש כל חייהם.
הוראה בגישה יצרנית" ,מייקרית" ,בכיתת הכימיה ,סביב מוצרי
הצריכה הסובבים אותנו ,עשויה להביא בני נוער להתחשב
יותר בסוגיות מעין אלו בהווה ולהביא אחדים מהם להפעיל
שיקולים אחראיים יותר בנוגע למוצרי הצריכה שלהם בחייהם
כבוגרים .ההשערה היא שהוראה מתמשכת של כימיה בדרך
של הכנת מוצרים יומיומיים מאפס תפתח בלומדים מסוגלות
וביטחון לעשות שינויים בהרכב או בדרך ההכנה של המוצרים
ותהפוך את התאוריה והמיומנויות שנרכשות בשיעורי הכימיה
לרלוונטיות לכל חייהם.
צעד חשוב בעיצוב של מוצר או בשירות חדש הוא זיהוי
של מאקרו מגמות חברתיות וכלכליות המתעוררות בעולם
ושעשויות להשפיע באופן משמעותי על סוגי המוצרים
שהצרכנים ירצו בעתיד הנראה לעין .בחינת המגמות העלתה
מספר דוגמאות המעידות על תהליכי עומק חברתיים ,כלכליים
ופוליטיים המקלים על אזרחים ובני נוער בכל העולם בבואם
לקחת חלק פעיל ומגוון במאבק לצדק אקלימי ולהצלת כדור
הארץ( .פרויקט שעת אפס  ,zero hourאזרח חכם smart
 .)citizenבנוסף נמצא כי ישנה התנגדות הולכת וגוברת של
אנשים ,בעיקר בעולם המערבי ,להשפעה שיש לתרבות הצריכה
ולתאגידים על החברה והסביבה ,וכי התנגדות זו באה לידי ביטוי
במגוון התארגנויות ,שתנועת המייקרים היא רק אחת מהן.
על מנת להבין לעומק את הפוטנציאל הטמון בשילוב גישה
מייקרית בתוך הוראת הכימיה ,בוצעו ריאיונות ושיחות עם
מורים לכימיה ,מפתחי תוכניות לימוד חדשניות ,חוקרים בתחום
הוראת המדעים ,מייקרים מהחינוך הבלתי פורמלי וגורמים
בכירים בפיקוח להוראת הכימיה במשרד החינוך .מטרת
הריאיונות הייתה לברר מהן התפיסות של השחקנים השונים
במערכת בנוגע להטמעה של יוזמות חדשניות בהוראת הכימיה
הפורמלית .עלו מספר תובנות שממצות את הסיבות לכך
שמורים ממעטים לשלב בהוראה שלהם פרויקטים חדשניים
או לפתחם בעצמם  .תרגום התובנות להזדמנויות אפשרו
להשתמש בחלק מהן כעקרונות עיצוב ()designprinciples
בשלבים מתקדמים יותר של הפיתוח.
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■למורים רבים אין מספיק ניסיון והכשרה בפיתוח של יוזמות
חדשניות בהוראה.
■מורים ממעטים לפתח ו/או לשלב יוזמות חדשניות
בהוראתם אם אין להם קשר לסילבוס לבגרות.
■מורים אינם מתוגמלים על יוזמות חינוכיות שהם מפתחים.
■מורים רבים הורגלו להיות צינורות ידע המועבר באמצעות
ספרים ופרויקטים מוכנים.
■קיים עומס גדול על התלמידים בביצוע פרויקטים במקצועות
אחרים.

"אני לא עושה הערכות חלופיות משום שזה מרדד את הלמידה .אנחנו
בעידן הפייק  -אז המצגת שלהם נראית יפה ,ומה בפנים? קדחת!" .א'
"יש מורים מכווני מטרה שהתפישה העצמית שלהם היא שהם מכינים
לבגרות ,וכל מה שחשוב הוא שתלמידים יצליחו בבגרות" .ד'
לצורך דיוק הפרקטיקות השונות שיש במייקינג (עשיינות
בעברית) לקונטקסט של הוראת הכימיה ,בוצעו תצפיות בשתי
מעבדות מייקרים שבהן אוריינטציה מייקרית דיגיטלית (שימוש
במיני מעבדים וחיישנים ,מדפסות תלת ממד ומכונות לחיתוך
לייזר) .המעבדות ממוקמות במרכזים לחינוך מדעי ברחובות
ובתל אביב .תוך כדי התייחסות למשאבים ולמגבלות המחקר,
התמקד פרויקט זה בפרקטיקות מייקריות של הכנת מוצרי
צריכה יומיומיים עתירי כימיה שמצד אחד מאפשרים הזדמנות
לחקר מגוון ופתוח של התלמידים ,ומצד שני אינם מצריכים
מרחב עבודה ייעודי ,הצטיידות בכלי עבודה וחומרים יקרים
ובלתי נגישים למורי הכימיה.
שאלות המחקר שליוו אותי בתהליך היו:
1.כיצד אפשר ללמד כימיה לבגרות באמצעות מייקינג של
מוצרי צריכה מחיי היומיום?
2.באילו דרכים משתלבים התכנים והמיומנויות הקוריקולריים
בתוך פרויקט מייקרי?
3.כיצד ניתן לעודד מורים לכימיה ללא ניסיון והכשרה
מוקדמים לשלב מייקינג בכיתתם?
הפרויקט שילב בין שתי גישות איכותניות לאיסוף ועיבוד מידע:
מחקר עיצוב ומחקר פעולה .במרכזן של שתי הגישות מתקיים
מהלך איטרטיבי ,מעגלי :במחקר פעולה המורה-חוקר מבצע
שינויים קטנים בפדגוגיה על מנת לבחון כיצד הדבר משפיע על
הכיתה והתלמידים; השינוי הולך ומדייק את עצמו עם שיפור
מתמיד של פעולת ההתערבות תוך כדי איסוף מידע רפלקטיבי
של החוקר .מחקר עיצוב כולל אף הוא מסלול מעגלי שבו בונים
אבטיפוס (פרוטוטייפ) ראשוני באמינות נמוכה ,בודקים אותו
בשטח (בכיתה) ומשפרים אותו בכל מהלך.
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טבלה  1מסכמת את הנושאים והתכנים שנלמדו במהלך
היחידה .התלמידים נתבקשו לגדל כל אחד בביתו מחמצות
במשך שבוע ימים ,לאסוף תצפיות ולהעלות חוויות ,תצפיות
ותמונות לוואטסאפ הכיתתי 11 .תלמידים גידלו מחמצות,
ובאירוע שיא שארך  24שעות ונערך בזום הכינו תשעה
תלמידים בצק מחמצת ,ושישה מהם אפו לחמים .בנוסף
להתכתבות בוואטסאפ איסוף המידע כלל גם הקלטות של
שיעורי הזום ,ונערך סרטון וידאו שמסכם את מהלך היחידה
עם התלמידים מהבית.

המוצר :כמייקרס סדנה בקופסה לפיתוח פעילויות מייקריות
המחקר אודות הפוטנציאל שיש לתרבות המייקרים בחינוך
הביא חוקרים ואנשי פרקטיקה לארגן את העקרונות ואת דרכי
הפעולה של המייקרים בתוך מודלים תאורטיים (יוצרים שינוי
 .)exploratorium learning dimensions ,על פי מודלים אלו
זוהו ארבעה שלבים מרכזיים שמתרחשים בכל פעולה מייקרית
ושנחשבים כערכי ליבה של הפעולה המייקרית:
■שימוש  Usingחקר אודות המוצר :הוראה בטכניקות
מגוונות (כיתה הפוכה ,מחקר עצמאי ולמידת עמיתים)
אודות מרכיבי המוצר ואופני הכנתו תוך כדי התאמת המידע
לנושאים הקוריקולריים של הבגרות בכתב.
■התנסות  Experimentingהתנסות במעבדה  -ביצוע של
ניסויי חקר ברמות שונות עם המוצר ומרכיביו כך שיתאימו
למבנה הדרישות של הבגרות בעל פה.

כמהלך עיצובי אחרון פותח (באופן חלקי) משחק קופסה:
"כמייקרס" (הלחם בין " .)CHEMISTRY & MAKINGכמייקרס"
מזמין מורים יחידים ,צוותים או קהילות מורים לכימיה לפתח
בעצמם יחידות לימוד מייקריות המבוססות על ארבעת
הממדים :שימוש ,התנסות ,עשייה ושיתוף .הפעילויות בקופסה
פותחו בהשראת כלים של חשיבה עיצובית כמו סיעור מוחות
( )Brain stormingומפת אמפתיה ( .)Empathy mapהסדנה
אינה ספר לימוד ,והכרטיסיות אינן מכילות מידע תאורטי או
הוראות לביצוע של ניסוי חקר אלא מבקשות לתת כבוד להון
הידע ולניסיון של מורי הכימיה ולייצר עבורם מרחב פעולה
כך שיעצבו בעצמם ולעצמם פדגוגיה חדשה ,מבוססת מייק,
במסגרת תוכני הלימוד והמיומנויות הנדרשים של משרד
החינוך .הקופסה היא רק אחת האפשרויות לשיתוף של קהל
מורי הכימיה עם המודל שפותח במהלך הפרויקט ומבקשת
להוות פלטפורמה נוספת להתפתחות המקצועית של מורי
הכימיה בישראל.

■עשייה  Makingתכנון של אירוע מייקינג שכלל
תכנון והכנה של המוצר על בסיס הידע שנצבר
בחלקים הקודמים.
■שיתוף  Sharingיצירת הזדמנויות לשיתופי
פעולה בתוך הכיתה ושיתוף המידע שנוצר עם
מעגלים חברתיים חיצוניים לכיתה :בית ספר,
משפחה ועוד.
ניסוח ראשוני של המשמעות של כל אחד מהשלבים אפשר בניית
פרוטוטייפ של יחידת לימוד מייקרית סביב מוצר כימי והעברתו בכיתה.
לצורך דיוק המשמעות שיש לכל אחד מהערכים של המייקרים בתוך
הקונטקסט של מבנה הלימודים בכימיה ,הועברו  2יחידות לימוד
מייקריות .משתתפי המחקר היו  17תלמידי מגמת הכימיה שלומדים
במרכז לחינוך מדעי ( 11בנות ו 6-בנים משלושה בתי ספר שונים בתל
אביב).
פרוטוטייפ :הכנת מחמצת ולחם מחמצת  -יחידה זו נבנתה והועברה
במהלך סגר הקורונה (מרץ  )2020וכללה הכנה של מצגת הוראה אודות
הכימיה שבמרכיבי הלחם והיבטים כימיים בשלבי ההכנה של לחמי מחמצת.
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דוגמאות לפעילויות מתוך סדנת כמייקרס:
בחירת המוצר :כל משתתף בסדנה בוחר כרטיסיה עם מוצר
מחיי היומיום אליו הוא מתחבר וממלא מפה (קובץ מוכן מראש
המצורף לסדנה באמצעות כונן נייד) על המוצר ומתאר מדוע
בחר במוצר ,מה הוא כבר יודע על המוצר ,ומה הוא עוד צריך
ללמוד על מנת לדעת לייצר אותו בעצמו.
סיעור מוחות כימי :בפעילות זו משתתפי הסדנה מתבקשים
להתאים תכנים ומושגים מתוכנית הלימודים הקיימת עם
המוצר שנבחר .יש להדפיס דף סיעור מוחות כימי מתוך הכונן
הנייד .במעגל החיצוני רשומים כל נושאי הלימוד מתוכנית
פעילות לדוגמא מתוך הסדנה :בחירת המוצר ,משחק כרטיסיות
הלימודים הנוכחית בכימיה :מבנה האטום סטוכיומטריה,
חומצות ובסיסים וכו' .במעגל הפנימי כותבים את הרכיבים
ולהדביקם מסביב למעגל החיצוני .צבעי הפתקיות מחולקים
ושלבי ההכנה העיקריים שיש למוצר שנבחר .יש לגזור את
לפי הקשרים לתכנים עבור שכבות גיל שונות .כל משתתף
מעגל הרכיבים והשלבים ולהניחו בתוך המעגל החיצוני לפי
מתבקש לכתוב רעיונות להקשרים רבים ככל האפשר .לאחר
הסימון .לצורך הפעילות מורים מתחלקים לקבוצות ועובדים
פעילות זו ישנו איסוף וסינון של רעיונות ובחירה של שכבת
בשיתוף פעולה .כל עשר דקות חברי קבוצה אחרת מופנים
הגיל המתאימה למוצר הנבחר ולמבנה הלימודים.
לאזור אחר מתוכנית הלימודים ,והם מתבקשים לכתוב על
פתקיות דביקות ובהן כמה שיותר הקשרים לתוכנית הלימודים

פעילות לדוגמא מתוך הסדנה :סיעור מוחות כימי ,התאמת תכנים מתכנית הלימודים למוצר
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מורים מצטיינים

זוכת פרס טראמפ להוראה איכותית – 2021
חגית לוי
דבורה קצביץ* מראיינת את ורד אדלר וחגית לוי

חגית לוי היא זוכת פרס טראמפ להוראה איכותית לשנת  ,2021אבל מאחורי הזכייה הזו עומדות שתי מורות ,ורד אדלר וחגית לוי ,שהן
דוגמה ומופת לעבודת צוות .עליהן נאמר שאחת ועוד אחת זה יותר משתיים .ורד וחגית עובדות ביחד באולפנת "אורות מודיעין" זה 16
שנה.
דבורה :למה ביחד? למה הכוונה עובדות ביחד? ומהי המשמעות של ה"ביחד"?
חגית" :האמת היא שהתחלנו עם הביחד כי חששנו .ככה אנחנו נותנות אומץ אחת לשנייה.
חגית" :לשיתוף בינינו יש איזשהו ערך מוסף .והשיתוף בינינו הוא באמת יותר מאשר כל אחת מאיתנו לחוד .אנחנו נותנות ביטחון אחת
לשנייה בהרבה דברים .רק ביחד היה לנו אומץ לפתוח את המגמה .כל אחת מאיתנו הייתה אחרי הרבה שנים שלימדה רק בחטיבה.
אז איכשהו ידענו שאנחנו עושות את זה ביחד; זה נותן לנו ביטחון .ללכת לעשות את התואר השני  -לא הייתי הולכת בלי ורד ,ורד לא
הייתה הולכת בלעדיי .אז גם לימודי התואר השני הם בזכות השילוב בינינו .גם היה נורא נוח ללמוד .למדנו ביחד ,וזה היה ממש נוח.
וכמובן בפרס טראמפ  -החלטנו להגיש מועמדות ביחד [למרות שאפשר היה להציג רק מורה אחת]".
ורד ...." :יש לנו דברים משותפים ,אבל אנחנו גם מאוד שונות .חגית היא שרת החוץ .צריך לדבר עם ההנהלה ,צריך להוציא תקציב או
משהו  -זה ממש לא בשבילי ,זה בשביל חגית .היא יותר מתחברת לתיאוריה ואני למעבדה .בכיתה י אנחנו מלמדות כל השנים ביחד"...
חגית" :בסוף השנה עשינו ארוחה כזאת" ,כימי-יאמי" קראו לזה ,ושאלנו אותן" :איך זה עם  2מורות?" ,והן אמרו שזה ממש סידר להן,
*

ד"ר דבורה קצביץ ,עורכת אחראית של כתב העת "על כימיה" ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע.
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כאילו שאני בתוך האטום ,וורד מחוץ לאטום ,וזה נורא סידר להן את המושגים .ההפרדה הזאת הייתה להן מאוד מאוד טובה .וכל שנה
המשכנו עם זה .וכל שנה הן ממש אמרו ,שההפרדה הזאת גורמת להן להבין יותר טוב את החומר ... .וכך חילקנו את כל הנושאים
בתוכנית הלימודים גם בכיתה י"א וי"ב.
דבורה :תגידו לי ,ואיך אתן נותנות ציון? במבחן יש למשל גם חמצון-חיזור וגם חומצות ובסיסיים? או שיש מבחן של ורד ,מבחן של חגית?
חגית" :לא ,לא ,לא .אנחנו לא משגעות אותן ,הן כבר יודעות שכשהן עונות תשובות  -כל שאלה היא על דף נפרד .כי אחרי זה אנחנו
מחלקות .אני  50נקודות ,ורד  50נקודות .בסוף אנחנו מחברות את זה ביחד”.
דבורה" :חגית ,כשאת שומעת שאת מורה מצטיינת ,זוכת פרס טראמפ להוראה איכותית ,מה את מרגישה?"
חגית" :בעיקר גאווה .אני מרגישה שאני מייצגת שתי קבוצות .קודם כול אני גאה לייצג את כלל מורי הכימיה בארץ .שהרבה שנים פרס
טראמפ לא הגיע למורי כימיה ,אז ממש ממש ממש שמחתי כשזה הגיע ,זה העלה את מורי הכימיה על המפה .ואת הקהילות שלנו,
כי דיברתי הרבה על הקהילות .אז זה שאני מייצגת את הכימיה ,זה ממש ממש ממש גאווה .וגם לייצג את האולפנות ,שאנחנו מחנכים
באמת לשילוב של מדע ואמונה ,אנחנו מכניסים את השילוב הזה בכל מקום אפשרי .השילוב שאומר שחשוב להקים משפחה ,ומשפחה
גדולה .אבל לא לוותר על קריירה ועל ההתקדמות בתחומי המדע .ואנחנו מזכירים הרבה מדעניות נשים שהצליחו והתקדמו .זהו .אז
בעיקר גאווה לייצג  2קבוצות ,שבאמת שמחתי לעשות את השילוב הזה ביניהן".
דבורה" :האם יש לכן מסר מגדרי לבנות?"
חגית" :בהחלט! שהבנות יכולות".

ורד" :יש לנו  4מעבדות ,הן קרויות על שם נשים .אחת עדה יונת ,אחת מארי קירי ,שולמית לבנברג ,גם אישה דתייה .ורוזלינד פרנקלין,
זו המעבדה הרביעית" .
דבורה" :אז בואו תתארו את התהליך לבחירתה של חגית".
הבת של ורד המליצה ,הרב של האולפנה הציע ,וכך זה התחיל ,אחרי שכנוע מעמיק של מלכה יאיון ,שהבטיחה לעזור ,והוחלט שחגית
תהיה בפרונט.
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חגית :ורד אמרה לי' :חגית תחשבי על ההורים שלך ,איזה נחת תהיה להם‘ .זה קצת המיס אותי".
בשלב הראשון היה צריך למלא הרבה מאוד "טופסיאדה" ,המון פרטים אבל גם אמירות מאוד משמעותיות .להלן חלקי תשובות במסמך
המרכזי השייך לשלב הפתיחה.

וראה ומדוע את ממשיכה בו גם היום?

מדוע בחרת במקצוע הה
עולם ,מאז תנועת הנוער שבה גדלתי והשירות הלאומי שבו
ההדרכה והלימוד היו אחת האהבות שלי מאז ומ
סויים .מכאן ועד להוראת הכימיה ,המשלבת יחד את שתיהן,
שרתתי .אהבה נוספת שלי היא מדע וני
הדרך קצרה.
שסיימו את חוק לימודיהן ,מרגש אותי בכל פעם מחדש.
הקשר האישי עם התלמידות ,גם שנים לאחר
המדע באוניברסיטה ונזכרות כיצד לימדתי נושא מסוים
במיוחד תלמידות שממשיכות ללימודים בתחום
ארבע השנים האחרונות זכיתי להיות חלק מהצוות המקסים
בדרך חווייתית ומשתפות אותי בכך.... .ב
למורי הכימיה במכון ויצמן בראשותה של פרופ' רון בלונדר.
במרכז הארצי
מגמת הכימיה .במרכז למדתי מהי יצירתיות וכיצד ניתן
המרכז עוסק בפיתוח פעילויות שונות לתלמידי
המפתחות של חדרי בריחה כימיים ,תוכנית מצוינות ועוד.
לצאת מחוץ לקופסה בדרכים שונות ומרתקות; הייתי בין
וראת המגמה ולעבודה במכון ויצמן( ואני קהילת מורים
....לפני כשלוש שנים הקמנו ורד אדלר )שותפה לה
רואות בשיפור ההוראה בכימיה ובהעצמת המורים שליחות.
לכימיה באזור מודיעין .אנו
תתפנו בפיתוחן במחלקה להוראת הכימיה במכון ויצמן,
תוכן המפגשים מתבסס בחלקו על פעילויות שהש
וחלקו האחר מבוסס על שותפות של מורים בקהילה.
ותני דוגמה לאופן שבו תלמיד השפיע על ההוראה שלך
תארי את ההוראה בכיתה שלך
טובה בשיעור ,אווירה הנוצרת מיחסי אמון ופרגון הדדיים.
ההוראה שלי מתאפיינת באווירה נעימה ו
חשוב לי ליצור עם תלמידותיי במגמה כעין גאוות יחידה,
אלה מקנים לכולנו רצון ליהנות ולהחכים.
כבר נהנות להעלות לאינסטגרם תמונות של ניסוי שאהבו.
וכך בתוך תקופה קצרה הן
אנו מדפיסות חולצות עם לוגו של המגמה ועוד...

כיתה ומחוצה לה כדי לקדם את ההצלחה של כל תלמיד

את פועלת ב

הסבירי כיצד
של תלמיד היא הוראה מותאמת אישית לאותו תלמיד.
הדרך הטובה והיעילה לקידום ההצלחה
מידה ,ולאחר מכן מלמדת אותה בצורה המתאימה לה.
בתחילה אני "לומדת" כל תלמידה ותל
רוצים במקביל :חזותי ושמיעתי – שימוש במצגות ויזואליות
 ...אני משתדלת ללמד למידה משמעותית בכמה ע
הרבה מאוד ניסויים בנושא טעם ומישוש  -למידה באמצעות
המלוות בסרטונים; תוכנות למידה ממוחשבות.
ועוד .ההתאמה האישית הנה גם בתחום הרמה הלימודית:
בישול ואפייה ,שימוש במודלים
דעיות ,הגיעו אלי הביתה ולמדו איתי את החומר שהפסידו
תלמידות מצטיינות המשלבות שתי מגמות מ
בשל שיעורי המגמה המקבילה... .
תונים

ובמידע מן הכיתה כדי לקדם את ההוראה והלמידה?

כיצד את משתמשת בנ
נתיים האחרונות הוא פלטפורמת  , PeTeLפיתוח של מדעני
אחד הכלים הטכנולוגיים שאליו נחשפתי בש
פטל מאפשר לקבל מידע אישי על כל תלמידה ביחס לכל
המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע.
אני יכולה לראות בדיוק מה מצב הכיתה בנושא מסוים
מבחן ,בוחן או דף תרגול ,ברמת השאלה הבודדת .כך
בנוסף קיים מאגר מצוין של שאלונים דיאגנוסטיים וערכות
ומה מצבה של כל תלמידה בכל שאלה שנשאלה.
כימיה של מכון ויצמן ,ואותן אני מעבירה לאחר סיום כל נושא
הוראה מותאמת אישית שפותחו בקבוצת ה
ולתה למפות את תלמידות הכיתה לפי התפיסות השגויות
שנלמד .דרך זו מתווספת לפלטפורמת פטל ביכ
תאמת אישית בקבוצות ולתת מענה דיפרנציאלי שונה לכל
השונות בכל נושא .כך אני יכולה לעבור ללמידה מו
לסמן דגל שחור על שאלה שהייתה עבורן קשה במיוחד.
מידה על פי תפיסותיה וידיעותיה .התלמידות יכולות גם
תל
מאוד עוזר לדעת אילו דגשים עליי לתת בכיתה בכל נושא.
זהו מדד ש
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אחרי מספר חודשים קיבלה חגית מייל ,שלפיו היא ועוד  17מורים עברו לשלב הבא .היא התבקשה להכין סרטון של שיעור .אורך
הסרטון  5דקות ,והוא אמור להכיל התחלה אמצע וסוף של השיעור ,שזה למעשה השלב השני.
חגית :השיעור שנבחר הוא “השייק הספורטיבי” מתוך מערך שיעורים הנקרא “מנה במבחנה” ,שאותו אני מעבירה לתלמידות
בכיתה י”א לאחר לימוד הנושא סטוכיומטריה .קישור לפעילות
חגית“ :נושא זה נחשב בעיני הכימאים כ’מתמטיקה של הכימיה’  -נושא עם מעט
ניסויים והרבה חישובים .אחת המטרות העיקריות הייתה ‘להחיות’ את נושא
הסטוכיומטריה ולהוכיח לתלמידות שגם נושא זה ,ככל נושא בכימיה ,הוא חשוב
ומשמש אותנו בחיי היומיום ... .פעילות זאת פותחה ע”י ורד ועל ידי ,הוצגה
בקהילה המובילה ובמפגש מדריכים לכימיה ,והפכה ויראלית בקרב מורים
לכימיה בכל הארץ .אני נהנית להעביר שיעור זה מכיוון שאני מאמינה שהוא
טומן בחובו גם ערך מוסף ,בנוסף ללימוד השוטף בכימיה שחשוב לי להעביר
לתלמידותיי :החשיבות בצריכת פירות וירקות ,במיוחד כאשר עוסקים בפעילות
גופנית ,אך לא רק ...אני נהנית לראות תלמידות שמתקשות בסטוכיומטריה
“מתעוררות לחיים” בהכנת השייק .הן גם מאוד יצירתיות בהגשה אסתטית של
המנות ונהנות מכך ,ומתוך כך גם נפתחות לחישובים.
אני אוהבת לפתוח שיעורים בפן האישי שלי ,בד”כ באמצעות סיפור .התלמידות
מרותקות וישר נכנסות לעניינים .הן כבר רגילות לשאול אם הסיפור אמיתי או
לא  😊 ..השילוב של שיעור פרונטלי ועבודה בקבוצות יוצר שיעור מוצלח,
שכן התלמידות מפנימות ביחד את החומר ,ולעיתים אף מתווכחות עד שמסכימות”.
קישור לסרטון של השיעור “השייק הספורטיבי”
ורד" :לאחר שלב הסרטון ,קיבלה חגית טלפון ,שבו נאמר "הגעת לחמשת הפיינליסטים" ,ואז זה התחיל להיות ממש רציני ,ועברנו
לשלב השלישי".
חגית..." :הגיע צוות צילום לאולפנה ,הגיע במאי וצלמים ונציגים מקרן טראמפ למשך כ 5-שעות ,שמתוכן צולם שיעור של 45

דקות שהועבר לוועדת הפרס .בנוסף צולם עוד שיעור קצת ל"שואו" ,אני עם תלמידות ,ועם מורות ,לאחר מכן הזמינו אותי לריאיון.
כלומר ,לעבור מהמקום החמישי למקום הראשון .זה הסרט של  45דקות וריאיון אישי".

כך פירטה חגית בהסברים לוועדת הפרס" :השיעור מבוסס על פעילות שפותחה בפרויקט  ,TEMIהמשלב סיפור המוביל את
התלמידים לחקר .אני אוהבת לשלב בשיעורים סיפורים שבהם אני מביאה את הפן האישי שלי ,דבר הגורם לתלמידות הזדהות,
רצון לשיתוף פעולה וסקרנות.
"היה לי חשוב במהלך השיעור שהתלמידות יתנסו בעצמן ויכירו את תכונות החול
ההידרופובי (הדוחה מים) ,שיצור אצלן קונפליקט קוגניטיבי ויגרום להן לחשוב
לבד על פתרון הבעיה  -בניית ארמון בחול הידרופובי.
שיתוף התוצרים ב padlet -אפשר לתלמידות להציג בפני כולן את הארמון
שיצרו מחומרים שונים שהן הציעו בעצמן .שיתוף זה חשוב גם בהיבט הרגשי.
 ....ההסבר לתופעה הוצג ונבנה שלב אחרי שלב ביחד עם התלמידות ,כך לפי
דעתי ,הנושא הופנם והובן בצורה טובה יותר ברמת המאקרו וברמת המיקרו”.
קישור לשיעור המצולם בנושא החול מחו”ל
ואז הגיע השלב הרביעי  -הריאיון האישי
חגית ..." :הראיון היה מאוד רשמי .ישבו  14אנשים ,נציגים של קרן טראמפ
וגם הזוכים של כל  10השנים האחרונות ושאלו שאלות .גם על השיעור
עצמו וגם בכלל על מה שאנחנו עושות .על הקהילות ,וגם על העבודה שלי
במכון ויצמן .על פרויקט מנה במבחנה וחדרי הבריחה ,אלו דברים מאוד
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מרשימים מה שאנחנו עושות במכון .ומאוד התרשמו ושאלו על זה .וגם על ”דברו אליי במספרים”  -גם שאלו אותי הרבה ...יצאתי
ממש בהרגשה טובה מהריאיון .אחרי יומיים שלושה התקשרו וזהו".
הטקס היה מאוד מרשים ואלגנטי ,ובמהלכו נשאה חגית את הדברים הבאים:
מנכ"ל קרן טראמפ מר אלי הורוביץ ,ראש קבוצה הכימיהבמכון ויצמן פרופ' רון בלונדר,
ראש אולפנת אורות מודיעין ,הרב אשר כורסיה ,אורחים יקרים:
"לכל מחנך  -צריך שיהיו שתי אהבות ושלוש אמונות .אהבה לחניכים ואהבה למקצוע,
אמונה בכוחותיו כמחנך ,אמונה בערכים שמבקש להקנות לחניכיו ואמונה כי יספגו
את מה שמשקיע בהם".
מילים אלה ,שאמר מייסד מרכז ישיבות בני עקיבא ,הרב משה צבי נריה,
משמעותיות מאוד עבורי.
עומדת אני כאן לפניכם ,מתרגשת וגאה לייצג את כלל מורי הכימיה בארץ ואת מובילי
קהילות המורים בפרט המגדלים באהבה ובמקצועיות את דור מדעני העתיד.
דור שיצעיד קדימה את תעשיית הכימיה בארץ ויקדם את מעמדה בעולם.
נרגשת לייצג את מורי ומורות האולפנות ברחבי הארץ ,אשר מחנכים לשילוב בין מדע לאמונה.
חינוך המשלב ערכי אהבת הארץ ,חיי משפחה והעצמה נשית ומקיים בפועל קידום ופתיחת
דלתות עבור שילוב נשים בעולם המדע.
חינוך המביט בעיני התלמידות של היום ומצליח לזהות בהן את עדה יונת של המחר.
אני כמורה ,רוצה להגיע לכל תלמיד ותלמידה ולחבב עליהם את מקצוע הכימיה.
איך אפשר לעשות זאת?
הכימיה בכל מקום סביבנו ,אז החיים האמיתיים נכנסים אלינו לכיתה ,האוכל שאנו אוכלים
גם הוא כימיה  ,אז פיתחנו את התוכנית מנה במבחנה .הכימיה מלאת מסתורין ותעלומות ,
אז בנינו חדרי בריחה כימיים המאפשרים לתלמידי כימיה ברחבי הארץ לפתור את החידות
ולהיחלץ מהחדר .כך ,באמצעות הגיוון ,כל תלמידיי יכולים למצוא את מקומם ולהצליח
בכיתת הכימיה.
לא אוכל לסיים את דברי בלי כמה מילות תודה:
תודה לבורא עולם על כך שהצליח דרכי .תודה רבה לחברי ועדת הפרס על שראיתם בי ראויה;
לצוות קרן טראמפ על חוויה מעשירה ומעצימה .תודה לרב אשר כורסיה ולמשפחת אולפנת
אורות מודיעין אשר עבורי היא בית שני ,תודה על האמונה בי וביכולותיי להביא את
תלמידותינו להישגים הגבוהים ביותר ,ומתן היד החופשית להוציא לפועל כל רעיון ופעילות.
תודה לתלמידותיי המדהימות ,שבזכותן כל שיעור כימיה הופך לחוויה אמיתית.
תודה למשפחתי האהובה ,שהתרגשו ,חיבקו ותמכו בי לאורך כל הדרך ,להורי ,דבורה ויצחק,
לבעלי אילן ,לילדי וכלתי ליעד ,צופיה ,אורי ,הילה ותומר ,ולנכדתי המתוקה שחר!
תודה מקרב לב לד"ר מלכה יאיון ,קולגה וחברה אמיתית במרכז הארצי למורי הכימיה במכון
ויצמן על היצירתיות  ,העזרה והעצות בימים ובלילות ,ועל התמיכה והאמונה בי ובהצלחתי .
תודה רבה לאחת ויחידה ,ורד אדלר ,שותפתי לדרך להוראת הכימיה ,שביוזמתה ,עידודה
ובעיקר במסירותה הגעתי עד הלום.
ורד יקרה 16 ,שנה אנו צועדות ביחד בשבילי האולפנה ובשבילי מכון ויצמן .יחד לומדות,
מלמדות ומפתחות תוכניות שחצו מזמן את גבולות חלקת האלוקים הקטנה שלנו באולפנה,
והגיעו לכלל תלמידי ומורי הכימיה בארץ.
הפרס הזה ,ורד ,הוא לגמרי משותף ,תודה רבה לך על מי שאת ובמיוחד על מה שאת בעבורי.

תודה רבה לכולכם והמשך ערב נעים!

דבורה" :לסיום ,איזה טיפים אתן רוצות לתת למורי הכימיה מבחינת הוראה ,מבחינת תוכן ובכלל – מכל הבחינות?"

חגית" :אני חושבת שבגדול האני מאמין שלנו ,שאנחנו הולכות איתו שנה אחר שנה  -זה שילוב של אווירה של מצוינות עם כיף
והנאה .לא לוותר על אף אחד מהדברים .מצד אחד לשאוף למצוינות ,אבל בצורה חווייתית .אז באמת מאוד חשוב לנו ,תמיד
אנחנו מדגישים ,שכימיה היא בחיי היום יום .ואנחנו מכניסים את זה גם ב”מנה במבחנה“ וגם בחדרי בריחה .שיטת הלימוד שלנו
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היא כבר לא מספרי לימוד ,אלא בעזרת מצגות .הכול מסודר ב PeTeL-גם בנות שהן קצת יותר בלגניסטיות ומאבדות דפים יודעות
שהכול נמצא ב PeTeL-הכול מאוד מסודר ומאורגן .הן יודעות גם שאנחנו לא נוותר על אף אחת .לפני מתכונת או בגרות זה
מרתונים מהבוקר עד הערב .האווירה מאוד מאוד חשובה לנו .לדוגמה ,ערב לפני הבגרות הולכות ביחד לגלידה ,לא משנה מה,
שמונה בערב הולכים לגלידה .כשיש שיעורים ,נגיד בסטוכיומטריה ,יש לפעמים שיעורים ,שאני רוצה ששעה וחצי הן יתרגלו איתי
ביחד בכיתה .שיעור משמים קצת ,אז אני מביאה קפה ועוגיות ,ואז הן מרגישות שאנחנו עושים בשבילן הכול .אז הן גם יושבות
ועובדות .יש אווירה מאוד נעימה .כל הדברים הקטנים האלה של אווירה של כיתה ,של גיבוש ,של ביחד ,של יצירת גאוות יחידה".

דבורה" :מה אתן יכולות לומר למנהלים ,למשרד החינוך ,למורים? כדי לקדם את הוראת הכימיה ואת לימודי הכימיה”?

ורד" :קודם כל ,כימיה זה בעצם מקצוע שמקשר בין הרבה דברים ... .לביולוגיה ,גם לפיזיקה  ,גם לטכנולוגיה .הרבה פעמים ,באות
אלינו כאלה שלומדות אחיות ,או הנדסה או כל מיני דברים שהן צריכות בכימיה ,מאוד קשה להם להשלים .אז באמת חשוב להבין
את החשיבות של הכימיה ,לכל המקצועות הפרא-רפואיים ,לכל המקצועות הטכנולוגיים ,להרבה הרבה מאוד מקצועות חשובה
ידיעת הכימיה .וגם חשוב להעצים את המורה .אחת הדרכים הטובות להעצמת המורה זו הקהילה  -לעודד את הקהילות ,לעודד
את הפיתוח של המורים .אצלנו מספר התלמידים ממש גדל אחרי שהצטרפנו לקהילה והתחלנו ליישם בכיתה את הפעילויות
שנחשפנו להן בקהילה".
ורד" :נראה לי גם שזה קורה גם בזכות זה שאנחנו מלמדות בחטיבה .אז התלמידים גם מכירים אותנו ,ואז יש כאלה  -אפילו
בכיתה זי שאני מלמדת  -שאומר להם בסוף שנה  -תזכרי להגיע למגמת כימיה ,והן מגיעות .בנות שאני רואה שיש להן ברק
בעיניים ,על חלקיקים ,על דברים כאלה .אז אני כבר זורקת להן  -תבואו למגמת כימיה".
"שכחנו להזכיר את שיתוף הפעולה עם ההנהלה ....באמת ,ההנהלה שנותנת לנו יד חופשית .גם מבחינת כספים ,גם מבחינת
מעבדה .חגית ואני עיצבנו לבד את המעבדה שלנו .נתנו לנו באמת יד חופשית לעצב את המעבדה איך שאנחנו רוצות .הצלחנו
לגייס את הלבורנטית ... ,הכנסנו אותה להתלהבות שלנו ,שהיא כבר מחפשת לבד ניסויים .היא גם נכנסה איתנו לקהילה".
חגית" :אני חושבת שגם אחד הדברים שחשוב שמורים יבינו ,הוא שלא פחות מהציון לבגרות ,חשוב להעביר לתלמידים את
האהבה לכימיה .שעד כמה כימיה זה מעבר לציון לבגרות .וברגע שהמורה יתלהב ,שהמורה אוהב את הכימיה ,והוא מצליח
להעביר את זה לתלמידים ,אז המגמות יפרחו".
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כימיה חובקת עולם

רשמים מטיול קסום באיסלנד
רחל ממלוק-נעמן ,רון נעמן ,אורי ממלוק ,ילטי בורנסון

נביא כאן רשמים מהטיול באיסלנד שעשינו בין התאריכים  24ל 30-בנובמבר .2021
רון ,אורי בן ה 13-ואני השתתפנו בנובמבר בטיול בן  7ימים (מתוכם  6ימים ברכב סביב איסלנד) אשר אורגן על-ידי
חברה איסלנדית.Arctic Adventures ,
טיול באיסלנד הוא טיול המרחיב את הדעת ואת הלב .זו מדינה
הכוללת אי מרכזי ,וסביבה איים נוספים כמו איי פארו .שמה הוא
 Islandולא  Icelandכפי שמקובל לכנות אותה .היא ממוקמת
בצפון האוקיינוס האטלנטי בין גרינלנד ,נורבגיה וסקוטלנד,
צפון מערבית לאיי פארו .שטחה  103000קמ"ר ,והאוכלוסייה
שלה מונה  358,780תושבים .בעיר הבירה רייקיאוויק 250,000
תושבים.
הביקור באיסלנד הוא ביקור במעבדה ענקית המציגה את
כוחות הטבע ואת משמעות פעילותם .זאת כיוון שהאי שוכן
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על התפר בין שני לוחות טקטוניים הנעים זה יחסית לזה
כתוצאה מכך באי פעילות געשית וגאותרמית רבה המספקת
אנרגיה זולה ונקייה .מעיינות חמים פזורים על-פני כול איסלנד.
המשמעות של המושג "גאותרמי" נובעת מהמילים היווניות
גאו (ארץ) ותרמוס (חום) .החום נובע מתוך פנים כדור הארץ.
האזורים בעולם שבהם האנרגיה הגאותרמית זמינה הם
האזורים הפעילים מבחינת פעילות טקטונית .באזורים וולקניים
הלבה הרותחת שמקורה במעמקים מתפרצת בצורת מים
חמים או קיטור מגייזרים (ראו להלן).
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התושבים נהנים לטבול במעיינות חמים גם בחורף הקר.
המים החמים משמשים ליצירת חשמל בתהליך תרמואלקטרי,
לחימום הבתים וכן לחימום חממות המשמשות לגידול ירקות
במשך כל השנה .תופעה נוספת אופיינית לאיסלנד ההיא
הגייזרים .השם "גייזר" ניתן על שם המקום הראשון באיסלנד
שבו התגלתה התופעה .גייזר הוא סילון מים וקיטור המתפרץ
מהאדמה כתוצאה מהמגע של מי תהום עם שכבות חמות
הקרובות לפני השטח .המים מתחממים ,והלחץ עולה עד
שהלחץ של המים גדול מהלחץ של הסלע .בשלב זה המים
מתפרצים החוצה ברעש ובצורה של מזרקת מים המסוגלת
להגיע לגובה של עשרות מטרים .כשהלחץ משתחרר ,הגייזר
דועך עד לשלב שבו הלחץ של המים שוב גובר על הסביבה ,ואז
הגייזר מתפרץ וחוזר חלילה .הסיבה לריבוי הגייזרים באיסלנד
היא עובדת היותו אי צעיר מבחינה גאולוגית ופעיל מבחינה
געשית .הלבה שפורצת באזורים הגעשיים מתקשה ,כך שכל
התפרצות געשית יוצרת שכבה חדשה .הלבה (נקראת גם
"מאגמה") ,היא נוזל אדום רותח המגיע מעומק האדמה ופורץ
החוצה .כשהלבה מתקררת ,היא משחירה ,וכך היא הופכת
לסלע שחור הנקרא "בזלת” .הרכב הלבה הנפלטת בהתפרצות
geyser

hot
spring

porous
rock

קרחונים שנוצרו על גבי השכבות לוחצים אותן ויוצרים מבני
שכבות שאינן תמיד מקבילות לפני הקרקע .ניתן לראות מבנים
בצורת משושים .מבנים אלה נוצרו מזרמי לבה שהתקררו
והפכו לסלעי בזלת בתהליך אטי .כשהתקררות הלבה נעשית
באיטיות ובלא הפרעה ,הצורה הנוצרת היא משושה.
איסלנד בחורף מצטיירת כיצירת אומנות .ההרים המושלגים
נראים כפסלים ,שצורתם מתקבלת על פי הדמיון של כול אחד
 בני אדם ,בעלי-חיים או צמחים שונים .וגבישי קרח שנפלטומלגונה לחוף במרקמים שונים ,נראים כיהלומים גדולים.

steam

groundwater

superheated
water

porous rock
heat

magma
chamber

אנטומיית

* 2011 Encyclopedia Britanica, Inc.

חתך רוחב של מעיינות חמים וגייזר
https://www.britanica.com/science/geyser

;By courtesy of Encyclopædiamaga Britannica, Inc., copyright 2018
used with permission.
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געשית שונה מהר געש אחד למשנהו .היא מורכבת ממספר
קטן של יסודות :חמצן ,צורן ,חמרן ,ברזל ,מגנזיום ,טיטניום,
סידן ,נתרן ,אשלגן וזרחן .מאחר שחמצן וצורן הם היסודות
הנפוצים ביותר בלבה ,ההבדלים בהרכבן של לבות מוגדרים
מסוגים שונים על-פי תכולת הסיליקה (.)SiO2

המדריך שליווה אותנו מטעם החברה ,Hjalti Björnsson ,הוא
איש חינוך משכמו ומעלה ,אשר גילה בקיאות בלתי רגילה הן
בהיסטוריה של איסלנד והן בגאולוגיה ובגאוגרפיה של המקום.
טיילנו אתו באזור הבקע שבו הלוחות הטקטוניות נמצאות
בתזוזה מתמדת – בין אירופה לאמריקה ,וצפינו במפלים
מרהיבים ,שאליהם הגענו לאחר הליכה בשלג בקור מקפיא.
החוויות שלנו היו עוצרות נשימה ,ואנחנו נהנים לספר עליהן.
איסלנד מהווה מיצג מדהים של הטבע :קרחונים ( 11%משטח
האי מכוסה בקרחונים ובהם קרחון ואטנאייקו ,(Vatnajökull -
הקרחון הגדול באירופה ,הרי געש ,מפלים ,פיורדים ,גייזרים,
מעינות חמים ,וכמובן – הזוהר הצפוני ( )Polar Auroraהנוצר
מאינטראקציה בין חלקיקים טעונים (אלקטרונים) ,שהנם
תוצאה של פעילות השמש ,עם המולקולות שבאוויר ,בעיקר
עם חמצן וחנקן ,אך גם עם מימן .הדבר גורם לעירור המולקולות,
והאנרגיה נפלטת בצורה של אור (חמצן  -ירוק ,מימן  -אדום,
חנקן  -כחול) .הזוהר מופיע בעיקר באזורי הקטבים ,משום
שהחלקיקים הטעונים נמשכים לאזורים אלה בגלל השדה
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גם תושביה .לדוגמה ,המהגרים לאיסלנד במאות התשיעית
והעשירית לספירה ,הביאו אתם בעלי חיים במידות קטנות,
כי לא ניתן היה להעמיס על האוניות בעלי-חיים גדולים ,וכך
איסלנד מאופיינת בחיות שגודלן קטן מזה שמוכר לנו .צילום
הסוסים הנמוכים ממחיש זאת.

הקבוצה
המגנטי של כדור הארץ .זכינו לצפות בתופעה זו לאחר  3לילות
של "מרדף" אחריה .לקריאה נוספת
תופעה נדירה נוספת היא עננים סטרטוספריים קפואים
) )stratospheric clouds Polarבגובה של  15000-25000מטר.
הם נצפים לעתים בשעת הזריחה בחורף באזורים הצפוניים
של איסלנד .צבעם ורוד עקב החזרת האור מהשמש.
לצד תופעות הטבע ,ההיסטוריה של איסלנד מרתקת ,וכך

אחד מתחומי העיסוק החשובים הוא הדיג ,שבו עוסקים
בעיקר אנשים צעירים ,המקבלים הכשרה מתאימה לכך.
המשכורות גבוהות ,והן מאפשרות לדייגים הצעירים לצבור
הון מסוים בתחילת דרכם .יש לציין שנשים וגברים כאחד
עוסקים בתחום זה ,כמו גם בשאר התחומים .זאת כי באיסלנד
אין אפליה מגדרית ,וזה בא לידי ביטוי גם בחופשת הלידה
של  18החודשים ,הניתנת לאישה ולגבר .ראוי גם לציון היחס
לאוכלוסייה המבוגרת ,שנהנית מדיור מוגן חינם ,ללא זמן
המתנה.
אי אפשר היה שלא להתפעל מהנאורות ומהקדמה של ארץ
זו ,בנוסף לנופיה המרהיבים ולתופעות הטבע שלה .תודה
לחברת  ,Arctic Adventuresלמדריך  Hjalti Björnssonשהנחה
את הטיול במקצועיות וברגישות רבה ולקבוצה הנעימה אתה
טיילנו .אנחנו ממליצים בחום על טיול זה ,שהיה מדהים ולימודי
כאחד.

רייקייאוויק
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פינת התלמידים

קרדיט לתמונה:
יונתן חומוטובסקי -
חומר מתכתי ,נחושתי

ליאל ארץ קדושה ושחר קרביץ*
יום אחד בתחילת כיתה י״א בשנה שעברה ,עוד בימי הסגרים ,התחברנו לשיעור כימיה בזום ,והמורה שלנו נתנה לנו משימה
בשם ״המוזאון החומרי של הכימאים״ .היא הודיעה שאנחנו הולכים לארגן ביחד תערוכת צילום וירטואלית ובה אנחנו נציג זה
לזה תצלומים שאנחנו נצלם ,של יצירות שאנחנו נייצר .היא גם הוסיפה שזה לא יצירות רגילות אלא יצירות עם משמעות כימית
ואישית.
במשימה זו כל אחד מאיתנו קיבל בהגרלה כיתתית סוג של חומר כימי :יוני ,מולקולרי ,אטומרי או מתכתי .בדיוק סיימנו ללמוד
את הנושא באותה התקופה .כחלק מהמשימה התבקשנו ליצור ,לעצב ,להרכיב או לבחור חפץ ,פסל או תוצר חומרי שייצג את
אותו החומר בדרך הצגה מעניינת ולא קונבנציונאלית .בנוסף התבקשנו לחקור את החומר שממנו מורכב התוצר שלנו מבחינה
*

ליאל ארץ קדושה ושחר קרביץ ,תלמידות מגמת הכימיה בבית הספר התיכון אורט ,ערד
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כימית ,להעשיר את העבודה על ידי העמקה בתוכן העיוני הקשור לחומר שממנו בנוי תוצר .בחלק הזה של המשימה היינו צריכים
להתייחס לחומר בכל רמות הבנת הכימיה :מקרו ,מיקרו וסמל .על מנת להסביר כיצד התכונות של החומר (העולם המקרוסקופי)
קשורות למבנה המיקרוסקופי שלו ,הכנו דף הסבר מפורט שכלל גם איור של מבנה החומר .בדף ההסבר היינו צריכים לפרט
גם כיצד תכונות החומר השפיעו על תהליך היצירה שלנו וגם מהי המשמעות האישית שאנחנו נותנים ליצירה .את הכול היינו
צריכים להציג בתערוכה וירטואלית כיתתית .לביצוע המשימה קיבלנו דף הוראות ומחוון.
זוהי אמנם לא הדרך הרגילה שבה אנו לומדים בכל שיעור במגמת הכימיה בבית הספר
אורט ערד ,אך משימות כאלו שקשורות לפן היצירתי ולחשיבה לא קונבנציונאלית ,אינן
זרות לנו .עכשיו אנחנו בכיתה י״ב ,ובמשך שלוש שנים עסקנו בשיעורי כימיה במשימות
נוספות שמעודדות יצירתיות ושימוש בחומר התאורטי שלמדנו כדי לייצר תוצרים שונים.
לדוגמה ,פתרנו חדרי בריחה (פיזיים וגם וירטואליים) ,למדנו על התנגשויות פוריות וזרזים
על ידי ניתוח זריקות כדורים בחלל הכיתה בדרכים שונות ,התנסינו עם שאלות חקר
ותכנון ניסוי בעקבות התבוננות ביצירות אומנות .כחלק מההערכה החלופית בנושא
פחמימות עבדנו בקבוצות והיינו צריכים לביים תמונה המבוססת על נושא הלימוד
והקשורה מבחינה כימית לפחמימות ,ולהסביר את ההיבטים הכימיים שהתמונה
מייצגת .מטלה נוספת הייתה "צלילי החומר" שבה כל תלמיד היה צריך לייצר צלילים
שונים עבור כל מצב צבירה ולקשר את הצלילים למושגים שלמדנו בנושא אנרגיה
ותרמודינמיקה .בנוסף ,במהלך השנים קיבלנו מדי פעם בכיתה תרגילים קצרים
שמטרתם הייתה לחזק את המיומנות של העברת תוכן מחזותי למילולי ולהפך.

אלמוג עמר

 -חומר אטומרי ,גרפיט

המשימה ״המוזאון החומרי של הכימאים״ נועדה לסכם את הנושא של מבנה וקישור ולעשות חזרה על תת-נושאים כמו קשר
קוולנטי ,המולקולה וחומר מולקולרי ,יונים ,קשר יוני וחומר יוני ,חומרים אטומריים וחומרים מתכתיים .בנושא הזה היה לנו
קושי לזכור את המבנה המיקרוסקופי של כל חומר וחומר ואת התכונות של כל סוג חומר וגם לזכור את הייצוג של המבנה
המיקרוסקופי באיורים יחד עם דרך הצגת החומר ואת השינויים שהוא עובר ברמת הסמל .לפעמים קשה גם להבין איך מבדילים
בין סוגים שונים של חומרים לפי הנוסחה האמפירית או המולקולרית שלהם.
במשימה הזו היינו חייבים לקשר בין החומרים בחיי היומיום שלנו לבין הנושא שנלמד בכיתה ,ולהעמיק בכימיה שגורמת לחומרים
להיות כאלה .המשימה עזרה לנו ליצור הפרדה בין חומר אחד לאחר גם כי היא חייבה אותנו להסתכל קודם כול על הסביבה
שלנו ,ולבדוק אילו חומרים מתאימים לסוג החומר שבו נעסוק; וגם כי המשימה דרשה מאיתנו להשתמש בידע שלנו בכימיה על
מנת ליצור משהו שמשקף את הידע הזה .בדרך זו קיבלנו דוגמה מוחשית לגבי תכונות החומר .ולבסוף ,המטלה עזרה לנו להבין

ליאל :בהגרלה אני קיבלתי ״חומר אטומרי״.
הסתכלתי על כל מיני חומרי יצירה שהיו לי
בחדר כי אני יחסית יצירתית ואוהבת להכין
דברים .כשמצאתי דבק חם ,וראיתי שיש לי
ספריי אפור יפה וסכין יפנית וכשמהסופר
(חנות חיונית) קניתי שיפודים  -הצלחתי
להרכיב בראש את הרעיון הסופי שלי .התוצר
יצא גם ממש כמו שחשבתי .לגבי צילום
התוצר ,ניסיתי לצלם את התוצר בכל מיני
זוויות ומקומות שונים ,על גבי רקעים שונים,
עד שהגעתי למשהו שאהבתי .חוויית הלמידה
הייתה מהנה יותר מחוויית למידה רגילה .יש
לציין כי בתקופת הקורונה הרבה מהמורים
נתנו עבודות וחומרים ללמידה עצמית ,אך זה
היה נחמד שעבודה שכזאת ניתנת בצורה לא
בנאלית.״
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שחר :״בהגרלת סוגי החומרים אני קיבלתי חומר מולקולרי .כאשר ניגשתי למטלה,
קבעתי כמטרה שהתוצר שאצור ייצג את החומר כך שיהיה ניתן לזהות את סוג
החומר לפי מראה התוצר ,ושבדרך ההצגה יבואו לידי ביטוי תכונות החומר .אני
בחרתי בחומר תאית .התכונה המרכזית של תאית היא החוזק שלה ,שכמובן נובע
מהמבנה המיקרוסקופי של החומר .ובנוסף ,המקור הנפוץ ביותר של תאית בקרב
בני אדם הוא עלים/צמחים .לכן בחרתי לייצג את החומר המולקולרי הזה בדרך
שתשלב את שני הקריטריונים הללו.״

חר קרביץ

ש

קולרי ,תאית

 -חומר מול

ולזכור טוב יותר תוכן בכימיה .לא רק כי כל אחד מאיתנו היה צריך לעסוק בחומר מסוים אלא גם כי נחשפנו לעוד יצירות של שאר
התלמידים במסגרת ההצגות בעל פה .כך ראינו דוגמאות והסברים על כל סוגי החומרים שנלמדו בכיתה.
כל אחד מאיתנו עבד מהבית ובאופן עצמאי על התוצר ועל דף ההסבר שלו .בתחילת העבודה על המשימה חשבנו על רעיון .אבל
בגלל תקופת הסגר אי אפשר היה לצאת מהבית וזה הגביל אותנו :היה צריך להסתדר עם מה שיש בבית .גם הרעיונות שהיו לנו היו
לפעמים קשים ליישום ,ושמנו לב שבין המציאות לדמיון יש פער .לא כל דבר היה פשוט ליצור .הרבה מאיתנו נכנסנו לאתרים ברשת
כדי לקבל השראה ,כמו  ,Pinterestאו  .MELSCIENCEכך התחלנו לראות דברים מדעים שהם גם יפים ומעניינים ויכולים להתאים.

איה דויט -

חומר מתכתי ,אלומיניום

לפי דעתנו בעזרת המשימה הזו יכולנו לחזק ולהעמיק את ידע שלנו בנושא
מבנה וקישור בדרך שונה וחווייתית .בנוסף היא גרמה לחיזוק הצד היצירתי
שלנו והקישור של הכימיה לחיי היום יום .כאשר ניגשים למשימה כמו זאת ,עלינו
"לפתוח את האופקים" ולחפש או ליצור קישור לדברים שאנחנו מכירים .על
הנייר זה יכול להישמע אולי פשוט ,אך ההוראה להציג בצורה "לא קונבנציונאלית"
הביאה אותנו לחשוב מחוץ לקופסה ולהסתמך על חשיבה לא שגרתית בנוסף
לידע בכימיה .בנוסף למשימה יש פן חברתי-כיתתי .כשהצגנו את התוצרים שלנו
מול הכיתה ,כל תלמיד נחשף לתוצרים של חברי כיתה אחרים ,להסברים ולקישורים
שהם עשו בין עולם הכימיה לעולם שסובב אותם .חוויה כזו שבה כל אחד זוכה
להביא לידי ביטוי את דרך חשיבתו ואת היצירתיות שלו מאפשרת לתלמידים להכיר
טוב יותר וכך מקרבת בינינו .זה היה במיוחד חשוב בתקופת הזומים.

כולנו עבדנו קשה והשקענו מחשבה רבה ביצירה/הרכבה/בחירה של תוצר .לאחר שכולנו הגשנו את המשימה וכבר קיבלנו
ציונים לפי המחוון ,הכינה המורה מצגת עם הצילומים והשמות שלנו לחלק של ההצגה בעל פה .וכאשר סוף סוף הגענו למעמד
של הצגת העבודה מול הכיתה ,הייתה הרגשה של סיפוק ואף גאווה .היה ממש נחמד להציג את העבודה שייצרנו ולראות תגובות
של אנשים על משהו שעשינו ולראות אותם מתעניינים בזה .בהצגות של התוצרים בעצם יכולנו לראות איך כל אחד בחר להעביר
את הידע התאורטי שלו לדבר חזותי ומוחשי ,ובמה כל אחד השתמש בתהליך הזה כדי ליצור משהו שהוא יוכל להציג לכולם.
ראינו תוצרים של תלמידים אחרים בכיתה ושמענו את הסיפור מאחורי מה שיצרו ,מדוע בחרו ליצור דווקא את מה שיצרו ,כיצד
חשבו על זה ומה הם עשו על מנת לייצר את התוצר .הייתה זאת חוויה בפני עצמה ,שעזרה לנו להבין את החומר הנלמד ולראות
אותו ממגוון נקודות מבט .וחוץ מזה זוהי דרך למידה שונה ,שמאפשרת לנו לצאת קצת מהישיבה בכיתה מול הלוח (או המחשב),
ולהביא לידי ביטוי את דרך החשיבה שלנו ולהראות אותה .היה ממש כיף ומעניין לראות חברים אחרים מהכיתה מציגים את
העבודות שלהם ואיך כל אחד לקח בסך הכול את אותה המטלה הכללית בכימיה והפך אותה למשהו מיוחד ואישי משלו.
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