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חלבונים אינטראקטיביים - פרוייקט סיכום בביוכימיה
ד”ר דנה שחייני, תיכון ליאו בק חיפה

danaerez1@gmail.com

סוג פעילות: מטלת סיכום

אוכלסיית היעד של הפעילות: כיתה י”ב כימיה

רקע קצר על הפעילות: 

אורייני  חקר  לבצע  היא  המטרה  בביוכימיה.  עוסקים  י”ב  ומוגבר  השלישי  הסגר  ימי  הם  הימים 
אודות חלבונים באמצעות Protein Data Bank( PDB(. בימים כתיקונם התלמידים היו משקיעים 
את מרצם בהכנת פוסטרים מעוצבים ומאירי עיניים. אבל אנחנו בבית ולכן הפתרון שנמצא, הוא 

תמונות אינטראקטיביות.

תיאור פעילות: 

PDB חלבון המעניין אותם. החיבור  ב-  ולבחור  הייתה לחפש  קיבלו התלמידים  המשימה אותה 
שחקרו  לאחר  החלבון.  של  לאסתטיקה  חיבור  או  משפחתי  רפואי  סיפור  בעקבות  להיות  יכול 
והוסיפו מידע מאתרי אינטרנט   PDB ולמדו אודות החלבון בעזרת המידע הרב המצוי באתר ה- 
 .ThingLink נוספים, התלמידים התבקשו לארגן את המידע לתמונה אינטראקטיבית באמצעות ה
התלמידים רכשו את מיומנות העבודה בכלי, בחרו כיצד להציג ולעצב את המידע ולבסוף הציגו 

אותו בפני החברים לכיתה. 

https://www.thinglink.com/scene/1403803931611496449 מוזמנים להתרשם מהתוצר

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

יכול להיעשות כמטלה מסכמת בכל נושא מתכנית הלימודים.

mailto:danaerez1@gmail.com
https://www.thinglink.com/scene/1403803931611496449
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 חישוב קבועי דיסוציאציה )pKa( של חומצות חלשות
בעזרת מידול של חומצה בסיס 

נחום סטולר

stolern1@gmail.com

סוג פעילות: ניסוי חקר

אוכלוסיית היעד של הפעילות: כיתה י”ב כימיה

רקע קצר על הפעילות:

לקבוע הדיסוציאציה )pKa( יש חשיבות רבה בפיתוח תרופות, הכנת תמיסות מתריסות וכן בקביעת 
מטען של חלבון בסביבה שבה נמצא. עיבוד גרפי של תוצאות ונגזרות שהתקבלו בסדרת ניסויים 
המתבססים על טיטרציה פוטנציומטרית חומצה-בסיס, בתוספת תוכנות מתאימות, מאפשר למצוא 

את ערכי ה-pKa ולהשוותם עם הערכים שמתקבלים מחישובים של משוואת הנדרסון-האסלבך.

תיאור פעילות: 

 Potassium Hydrogen אצטית,  חומצה  כמו  חלשות  חומצות  מספר  כוללת  הניסויים  סדרת 
Phthalate וחומצה אמינית-גליצין. בעזרת מד pH, מבצעים טיטרציה חומצה-בסיס. מתוך התוצאות 
המתקבלות: תלות ה- pH בנפח המטטר ובעזרת התוכנות אקסל ו-וולפרום מתמטיקה, ניתן למצוא 

.pKa -את ערכי ה

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

בפרק על חומצות ובסיסים, בתכונות חומצות ובסיסים של חומצות אמיניות.

mailto:stolern1@gmail.com
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 יצירת עניין ומוטיבציה ללימודי כימיה
באמצעות פרוייקט פודקאסטים

איציק ארוך, סטודנט לדוקטורט במחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן. ישיבה תיכונית אמית בלבב שלם, ירוחם

aroch.itsik@gmail.com

סוג פעילות: כלי הוראה להגברת המוטיבציה דרך למידה פעילה

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידי כיתות ט’ או י’ כימיה

רקע קצר על הפעילות: 

מתוך הבנה שלמידה היא תהליך שניתן לגרות באמצעות תכנים המעניינים את התלמידים, ניתנה 
הזדמנות לתלמידים לכתוב תסריט ולהקליט פודקאסט בכל נושא שמעניין אותם, תוך הדגשת 

הפן הכימי שלו.

תיאור פעילות: 

נחשפו  התלמידים  ט’.  בכיתה  הכימיה  לימודי  במסגרת  חודשים   3-4 במהלך  התבצע  הפרויקט 
לפודקאסט  ומודרכת  חופשית  האזנה  באמצעות  בעברית(   - )הסכתים  הפודקאסטים  למדיית 
דגש  כפודקאסט.  אותו  ויקליטו  תסריט  יכתבו  עליו  נושא  לבחור  התבקשו  מכן  ולאחר  שבחרו, 
מיוחד ניתן ל- storytelling העברה של הנושא באמצעות סיפור מעניין, וכמובן להיבט הכימי של 
הנושא. העבודה על הפרוייקט התבצעה בזוגות ובכל שיעור המורה נפגש עם הקבוצות השונות 
על מנת לענות על שאלות, להנחות, לראות את ההתקדמות ולתת דגשים. בין הנושאים שנבחרו: 

פצצת אטום, אדרנלין, מכניקת הקוונטים, סיפורו של היסוד כספית, LSD ועוד.

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

הפרויקט מאפשר לתלמידים לבחור נושא שמעניין אותם ולקשר אותו ללימודי הכימיה. התלמידים 
לומדים עצמאית את החלק הכימי של הנושא לפי הבנתם, המורה משמש כמנחה לאורך התהליך.

mailto:aroch.itsik@gmail.com
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תלקיט דיגיטלי למעבדת חקר
בשארה חנין, תואר שני בהוראת המדעים, עמל ע"ש אבראהים קאסם, טירה

b_hanin@live.com

סוג פעילות: מטלה

אוכלסיית היעד של הפעילות: כיתות י”ב

רקע קצר על הפעילות: 

מורה ינהל תלקיט דיגיטלי שבו מסמכים וסיכומים הנוגעים לכל ניסויי החקר שבוצעו בכיתתו. 
הספר.  בבית  אחסון  מקום  יחסוך  וכן  הדוחות,  את  לשכפל  לצלם,  מהתלמידים  יחסוך  התלקיט 
תלקיט דיגיטלי תורם רבות לאיכות הסביבה ולהרגלי ניהול הלמידה/ההוראה של תלמידים ומורים 

ביחידת המעבדה.

תיאור פעילות: 

תיקיות  לשתי  מחולק  התלקיט  פטל.  של  הפלטפורמה  בתוך  החקר  למעבדת  דיגיטלי  תלקיט 
דיגיטליות: היבחנות פנימית שלושים אחוז והיבחנות חיצונית שבעים אחוז. 

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

במעבדת החקר.
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מעכבי בעירה
 EMIS ד”ר עירית ארנן תיכון אזורי באר טוביה, ד”ר רעית גרליץ, בית הספר הבינלאומי בכפר הירוק

 Iritornan@gmail.com, reit.gerlitz@gmail.com

סוג פעילות: ניסוי

אוכלוסיית היעד של הפעילות: כיתות י”ב

רקע קצר על הפעילות: 

וביניהם  הארץ  כדור  להתחממות  המיוחסים  אקלים  אירועי  כמה  העולם  את  פקדו   2021 בקיץ 
שריפות ענק במספר אזורים בעולם וכמובן גם בישראל. כיצד ניתן להתגבר על השריפה ולרסן את 
התפשטותה? מהם חומרים מעכבי בעירה, כיצד הם פועלים? על שאלות אלו אחרות ננסה לענות 
באמצעות ניסוי המציג חלק ממעכבי הבעירה המשמשים כיום. חומרים מעכבי בעירה משולבים 
היום במוצרי צריכה רבים, ומטרתם למנוע או לעכב את התלקחותם של מוצרים אלו וכך להציל 

חיי אדם.

תיאור פעילות: 

בניסוי שנציג נכיר חומרים שונים ומנגנונים שונים של מעכבי בעירה ונבדוק כיצד הם מרסנים 
התלקחות בדים.

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

במעבדת החקר בהקשר לחומרים יוניים, תהליכי שריפה, אנרגיה כימית וקצב תגובה. 

mailto:Iritornan@gmail.com
mailto:reit.gerlitz@gmail.com
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MIRO - מפת חשיבה דיגיטלית
מיכל שרמן נקש, קריית החינוך “בן גוריון” וקריית החינוך “בן יהודה”, נס ציונה

michalnak1@gmail.com

סוג פעילות: כלי הוראה ולמידה

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידים בכל הכיתות, מורים

רקע קצר על הפעילות: 

מהווה  “מירו”  משותפים.  ולוחות  מושגים  רעיונות,  איסוף  לארגון  יעיל  דיגיטלי  כלי  הינו  ״מירו״ 
שלו  וכעיצוב  לתלמיד  למידה  כאסטרטגית  בה  להשתמש  שניתן  דיגיטלי,  למרחב  פלטפורמה 
כלומד עצמאי. בנוסף, בעזרת הכלי ניתן לייצר תרשימי זרימה בעבודה בו זמנית של צוות תלמידים 

או מורים, לתכנון תוכניות לימוד ופעילויות שונות.

תיאור פעילות: 

הצגה  בתחום  הן  למידה,  לתהליכי  מציע  שהוא  האפשרויות  ואת  ״מירו״  הכלי  את  נכיר  בהצגה 
וניהול של תכנים בכימיה והן בתחום הפדגוגי. 

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

ניתן לשלב את הכלי בכל נושא בתוכנית הלימודים 

mailto:michalnak1@gmail.com
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במבה מדליקה
נורית שריקי, אמירים, כפר ורדים

Nuritshr@gmail.com

סוג פעילות: ניסוי

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידים בכל הכיתות, מורים

רקע קצר על הפעילות: 

את  ולעורר  התלמידים  את  לסחוף  מטרתה  תלמידים,  אצל  והתלהבות  עניין  מעוררת  הפעילות 
סקרנותם, ולהגביר עניין בנושאי כימיה. הפעילות מבוססת על תהליך שריפה של מזון ללא בעירה 

גלויה.

תיאור פעילות: 

כאשר  מתפרק  ואז  ניתך  המחמצן  פרכלוראט.  אשלגן  החזק  המחמצן  את  מחממים  שבו  ניסוי 
התגובה אקסותרמית ונפלט בה חמצן. כשמוסיפים דבר מאכל כגון במבה, הוא נשרף מבלי שיש 

בסביבה אש גלויה.

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

אפשר לשלב בנושאי חמצון חיזור או בנושא תגובות אקסותרמיות. 

  

 

mailto:Nuritshr@gmail.com
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פעילות מקוונת במעבדה - בנושא חול הידרופובי
נורית דקלו, רב תחומי עמל ב’, פתח תקווה

nurit1967@gmail.com

סוג פעילות: פעילות מקוונת במעבדה

אוכלוסיית היעד של הפעילות: כיתה י”א

רקע קצר על הפעילות: 

הפעילות כוללת סרטון אינטראקטיבי בפטל עם שאלות וכן פעילות מלווה ניסוי תלמידים בחול 
רגיל וחול הידרופובי.

תיאור פעילות: 

בחול  התנסות  הכולל  בבית/בכיתה  תלמידים  ניסוי  ישנו  הראשון  בשלב  שלבים:  שני  לפעילות 
הידרופובי ובחול רגיל )טפטוף מים, טפטוף שמן, כתיבת תצפיות ותיעוד בתמונות(. בשלב הבא, 
בחול  נוספים  ושימושים  יתרונות  תכונות,  המדגים   ,H5P בפטל  אינטראקטיבי  בסרטון  עוסקים 

הידרופובי.

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

מבנה וקישור, חומרים הידרופוביים, הידרופיליים, מיומנויות חקר. 

mailto:nurit1967@gmail.com
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 התאמת רצף הוראת הנושא חומצות ובסיסים
על פי עקרונות הנוירופדגוגיה

 ד”ר אינה שוורץ-סרברו,

 אסתי זמלר, גולדה מאיר, נס ציונה,

 בתיה שר, הגימנסיה הריאלית ע”ש קררי-מקיף א’, ראשון לציון

וד”ר אמיר תכלת, מקיף ע”ש מוסינזון, הוד השרון

amir.t@mosenson.org, shvartsi@gmail.com, estyzemler@gmail.com, 
batya.sher@gmail.com

סוג פעילות: כלי הוראה מבוססי נוירופדגוגיה

אוכלוסיית היעד של הפעילות: כיתה י”א - שלומדת את הנושא חומצות ובסיסים

רקע קצר על הפעילות: 

מחקר  קבוצת  הוקמה  הכימיה,  בהוראת  יישומית  לנוירופדגוגיה  בקורס  ההשתלמות  בעקבות 
ובסיסים  חומצות  בנושא  ההוראה  רצף  את  לבחון  במטרה  שוורץ-סרברו  אינה  ד”ר  בראשות 

והתאמתו להוראה על בסיס עקרונות הנוירופדגוגיה.

תיאור פעילות: 

בהצגה נציג את רצף הוראת חומצות ובסיסים המותאם להוראה על בסיס עקרונות הנוירופדגוגיה, 
נציג את השיקולים לקביעת הרצף ואת הפעילויות שפיתחנו והעברנו בכיתות במסגרת המחקר. 

פעילויות שכללו: חדר בריחה, חידונים, סרטונים ומצגות. 

 

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

פרק חומצות ובסיסים. 

mailto:amir.t@mosenson.org
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הסיפור של פטל בעיני המחקר
אהוד אבירן, סטודנט לדוקטורט הוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ehud.aviran@weizmann.ac.il

סוג פעילות: מחקר בהוראת מדעים על פטל

אוכלוסיית היעד של הפעילות: מורים שאינם מכירים את פטל ומורים חדשים לפטל ומעוניינים 
להכיר את הסיפור של המערכת, אופני השימוש בה והשפעתה על התלמידים

רקע קצר על הפעילות: 

אהוד אבירן מלווה את פטל כימיה במהלך השנים האחרונות, מראשית ההטמעה שלה ועד היום, 
מצד היישום ומצד המחקר במקביל. 

תיאור פעילות: 

למערכת  למידה  לניהול  ממערכת  התפתחה  כיצד  פטל,  של  סיפורה  את  יספר  אהוד  בהצגה, 
להתאמה אישית של ההוראה, אילו הבטחות טמונות בה להוראת הכימיה כיום, ומה אומר המחקר 

על חווית הלמידה של התלמידים באמצעותה.

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

פטל היא מערכת לניהול למידה והתאמה אישית של ההוראה בכל שלבי הלימוד.

mailto:ehud.aviran@weizmann.ac.il
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שאלות מורכבות ואינטראקטיביות בסביבת פטל
ד”ר ראיד שורוש, משיח אנגליקאני נצרת - בית ספר הפטריארכט הלטינית, יפיע

shorrosh@gmail.com

סוג פעילות: כלי הוראה ולמידה

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידי כימיה בכיתות י’ – י”ב

רקע קצר על הפעילות: 

פעילויות חדשות בכימיה שפיתחנו בסביבת פטל ומאפשרות למורים להשתמש בהן בהוראה כדי 
לבנות שאלות חדשות בעלות מורכבות שונה לתלמידים חלקן עם אופי אינטראקטיבי.

תיאור פעילות: 

בנושאים  בגרות  לצורך הדרכת התלמידים לפתור שאלות  נציג פעילויות חדשות בסביבת פטל 
שונים. ונציג גם פעילויות ללמידה עצמאית עם נתוני שאלה שמשתנים בכל ניסיון פתירה. נסביר 
באופן  כימית  כתיבה  המאפשרת  מתמטית  כתיבה  של  חדשה  בטכנולוגיה  משתמשים  איך  גם 

פשוט עם אפשרות בדיקה.

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

אפשר לשלב את פטל לצורך תרגול, בחינה ולימוד עצמי בכל תוכנית הלימודים בכימיה.

mailto:shorrosh@gmail.com
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מציאת החוזקות של תלמידים ושימוש בהן לצורך בניית ידע
ד”ר רות ולדמן, תיכון עתיד למדעים, לוד

ruth970@gmail.com

סוג פעילות: פעילות

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידי כימיה בכיתות ט’ – י”ב

רקע קצר על הפעילות:

ולמיצוי  ללמידה אפקטיבית  להגיע  אלו מאפשר  חוזקות  וניצול  החוזקות של תלמידים  מציאת 
הפוטנציאל האישי. בפעילות זו יש שימוש בדף אבחון עצמי של אינטליגנציות מרובות )על בסיס 
פיתוח של פרופ’ ניר אוריון(, כדי לאפשר לתלמיד למצוא את החוזקות שלו. לאחר מכן, המשימה 

הלימודית המוצעת מאפשרת לתלמיד להשתמש בחוזקות שמצא. 

תיאור פעילות: 

הפעילות ניתנת כסיכום לחומר לימוד. לתלמידים ניתן דף אבחון שנבנה על פי האינטליגנציות 
מילולית  )אינטליגנציה  אצלו  החזקה  האינטליגנציה  את  מאתר  התלמיד  גרדנר.  של  המרובות 
התלמידים  של  חלוקה  מתבצעת  האישית  המשימה  לאחר  ועוד(.  תנועתית  מתמטית,  לשונית, 
היא  אלו המשימה שלהם  בקבוצות  לאינטליגנציה החזקה שלהם.  הומוגניות בהתאם  לקבוצות 

לסכם את הפרק הנלמד בהתאם לאינטליגנציה החזקה שלהם, ולהציג את הסיכום בפני הכיתה.

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

אפשר לשלב בסיכום כל פרק לימוד מתכנית הלימודים.

mailto:ruth970@gmail.com
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מצטרפים למיני מחקר ברמה 3
יונת שמאי, תיכון אביב רעננה וענת פלדנקרייז, קריית חינוך דרור

 anatdror10@gmail.com, razshamai@gmail.com

סוג פעילות: ניסוי חקר רמה 3 

אוכלוסיית היעד של הפעילות: תלמידי כיתה י”ב 

רקע קצר על הפעילות: 

3 מאפשר למידה עצמאית של תלמידים ההעמקה של למידת החקר, הרחבת  מיני מחקר רמה 
הידע המדעי-אקדמי ותכנון ניסויים ייחודיים. ביצוע מיני מחקר רמה 3 מעצים אצל התלמידים את 

חוויית הלמידה המשמעותית, את הסקרנות הטבעית, את הידע, את דרכי החשיבה ועוד.

תיאור פעילות:

בהצגה  י”ב.  בכיתה   3 רמה  מיני-מחקר  ניסוח  לפי  החקר,  מעבדת  במסגרת  מתבצעת  הפעילות 
ייחשפו דרכי הטמעת מיני מחקר רמה 3 עם תלמידים.

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

במסגרת מעבדת החקר.

mailto:razshamai@gmail.com
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שלוש סיבות לניהול תיקי מעבדה בפטל
חלי בוכריס, אורט אריה מאיר, קרית גת וד”ר שרון גלר, כצנלסון, כפר סבא

haimbwo@gmail.com, sharona.geller@gmail.com

סוג פעילות: כלי הוראה ולמידה

 

אוכלוסיית היעד של הפעילות: מורים פעילים בפטל

 

רקע קצר על הפעילות: 

סביבת הפטל מאפשרת בדיקת דו”חות יעילה, נוחה ומסודרת לתלמידים ולמורים.

 

תיאור פעילות: 

 בהצגה זו נדגים ונסביר מהם הרווחים המרכזיים לנהל את סביבת הלמידה של המעבדה בפטל: . 1
יצירת צוותי עבודה בקליק. המורה בודק את הדו”ח לאחד מחברי הצוות ואוטומטית כל חברי 

הצוות מקבלים את המשוב, המחוון והציון,

הורדת מחווני מפמ”ר בכל הרמות מהמאגר המשותף המאפשרים בדיקה יעילה ונוחה.. 2

סביבת עבודה מסודרת, מאורגנת לתלמיד ולמורה. 3

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

במסגרת מעבדת החקר.

mailto:haimbwo@gmail.com
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הערכה מרחוק
ד”ר שולמית עציוני, גלים, כפר גלים

shuly@kfargalim.co.il

סוג פעילות: כלי הוראה ולמידה

 

אוכלוסיית היעד של הפעילות: מורי כימיה בתיכון

 

רקע קצר על הפעילות: 

בקורונה נתקלנו בצורך לבנות הערכה מרחוק, ונתקלנו באתגרים לא פשוטים. פטל ככלי - מספק 
לנו המון פתרונות להערכה מרחוק, המון אפשרויות לערוך את הבחינה בצורה כזו שתקשה על 
התלמידים להעתיק גם כשכל אחד בביתו. המערכת גם מציעה אפשרויות לבניית שאלות של ציור 

מולקולה, כתיבה כימית ועוד.

תיאור פעילות: 

באמצעות  ופתרונות  בקורונה  בה  שנתקלנו  כפי  מרחוק  הערכה  של  האתגרים  על  נדבר  בהצגה 
מערכת פטל כימיה.

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

במסגרת שיעורי הכימיה בכל הנושאים מתכנית הלימודים.

mailto:shuly@kfargalim.co.il
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מה בקופסה?
ד”ר רותם-שירה מרום, רשת עתיד - נווה נחום

doctor.rotemmarom@gmail.com

סוג פעילות: ניסוי

אוכלוסיית היעד של הפעילות: כיתות י’ עד י”ב

רקע קצר על הפעילות: 

בתקופת הקורונה והסגרים הבנו כמה חשובות מיומנויות החקר ועד כמה לא ניתן לוותר עליהן 
ועל תרגולן. ראינו שניתן לתרגל מיומנויות חקר שלא במסגרת המעבדה הפיזית. אחת הדרכים 
לתרגול מיומנויות חקר היא דרך פעילויות מקוונות או פעילויות שפותחו כדי לעודד חשיבה חוקרת 
בפלטפורמה תיאורטית )לא באמצעות ניסוי של ממש(. דרכים אלו מזמינות את התלמידים לעסוק 
במשימת חקר תיאורטית ברמות שונות. הפעילות המוצעת מבוססת על פעילות ״מיומנויות חקר 

בקופסה״ שפיתחה ד”ר דבורה )דידי( מרצ’ק.

תיאור פעילות:

הכיתה  סרטון.  באמצעות  נעשית  הניסוי  של  החשיפה  במעבדה.  או  בבית  ניסוי  עושה  המורה 
מחולקת לקבוצות של עד ארבע ילדים בקבוצה. כל קבוצה מקבלת קופסה המכילה שאלת חקר 
או מערכת ניסיונית מעוצבת, ותפקידם של התלמידים לתרגל מיומנויות שונות כגון: קריאת גרף, 

קריאת טבלה, הכנת דף ללבורנט.

 

אפשרויות לשילוב הפעילות בתוכנית הלימודים בכימיה:

במעבדת החקר.

mailto:doctor.rotemmarom@gmail.com
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