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מערכת "על-כימיה"
דבר
המערכת...
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דבר המפמ"ר

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית ,אגף מדעים
הפיקוח על הוראת הכימיה

על כימיה ומצוינות
ד"ר דורית טייטלבאום מנהלת תחום דעת כימיה ,המזכירות הפדגוגית ,משרד החינוך
מורים יקרים,
שר החינוך ,ח"כ נפתלי בנט ,ואיתו מנכ"ל משרד החינוך,
מר שמואל אבואב ,החליטו לשלב את מקצוע הכימיה
בתוכנית הלאומית לקידום המתמטיקה והמדעים .כך
הצהיר בפנינו המנכ"ל בכנס המורים הארצי למורי הכימיה
שהתקיים השנה – תשע"ח.
שילוב מקצוע הכימיה בתכנית הלאומית לקידום
המתמטיקה והמדעים מאפשר למקצוע הכימיה צמיחה
ופריחה בעזרת תקציבים לשעות תגבור להוראת הכימיה,
להצטיידות למעבדות הכימיה ,לביצוע מכינת קיץ בכימיה  
למסיימי כיתה ט' ,להשתתפות תלמידים בסיורים לימודיים
באקדמיה; ועוד היד נטויה.
עם זאת להיות חלק מהתוכנית הלאומית לקידום
המתמטיקה והמדעים  -זו גם התחייבות ומחוייבות.
מר שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך בכנס הארצי למורי הכימיה תשע"ח
כמורים לכימיה עלינו להיות הטובים ביותר! עלינו לבצע
את המשימה המוטלת עלינו באופן המקצועי ביותר,
הפדגוגי ביותר ,המעמיק ביותר ,הנכון והמדויק ביותר ועם "ברק בעיניים" .עלינו לשמור על סטנדרטים מצוינים בהוראה של כל
אחד ממרכיבי ה 5-יח"ל בכימיה - 55% :נושאים שהם ליבת הכימיה;  - 15%מעבדת החקר בכימיה;  - 30%ההערכה הבית
ספרית בכימיה.
> שמירה על מצוינות מגבירה ומעלה את ההערכה והחשיבות של מקצוע הכימיה בעיני תלמידים ,הורים ,עמיתים ומנהלים.
> שמירה על מצוינות מושכת תלמידים להיות חלק מהעשייה העמוקה והמשמעותית בכימיה.
> שמירה על מצוינות משדרת יוקרה למקצוע הכימיה .זהו מסר ערכי חשוב מאד לתלמידינו !
אני סומכת עליכם כי אתם עושים ותמשיכו לעשות את המיטב.
אני מאחלת לכולנו חופשת קיץ נעימה ורגועה ,מנוחה ,פיתוח מקצועי והכנות ברוכות לקראת שנת הלימודים תשע"ט.

קיץ נעים וטוב לכולנו !
בברכה,
דורית
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חזית המדע

תעלומת קיפול החלבון
שמחה סרבניק ובוריס
חלבונים הם מכונות ביולוגיות בגדלים מולקולריים
המשתתפות כמעט בכל תהליך ביולוגי .דוגמאות לתהליכים
אלו הן( :א) תעבורת מולקולות חמצן מן הריאות לאיברים
השונים ומולקולות פחמן דו-חמצני מן האיברים לריאות;
(ב) חילוץ וניצול אנרגיה ממולקולות דוגמת הגלוקוז; (ג)
קליטה והמרה של מידע קולי וחזותי לאותות ביו-חשמליים;
(ד) סינתזה של פולימרים ביולוגיים דוגמת הDNA -
ועוד .החלבונים נוצרים כשרשראות לינאריות בתהליך
הביוסינתזה ,וברגע שהשרשראות הלינאריות מוכנות ,הן
תלת-ממדית ייחודית וייעודית
ְ
מתקפלות במהירות לצורה
לכל חלבון .כיצד החלבונים מצליחים להתקפל במהירות
לצורתם הייעודית? שאלה זו מהווה תעלומה מדעית שעדיין
לא נמצא לה פתרון.
הבנת מבנה החלבון והאופן שבו הוא מתקפל מהווים מוקדי
עניין במעבדות מחקר מובילות מסביב לעולם זה חמישים
שנה .התחום העוסק בהבנת מבנה החלבון הוא תחום
הביולוגיה המבנית אשר החל את דרכו באמצע המאה

חיימוב1

העשרים .בתקופה זו פאולינג ועמיתיו גילו את שני המבנים
הבסיסיים המצויים בחלבונים :סליל אלפא ומשטח בטא
( Pauling and Corey 1951a ; Pauling and Corey
) .)1951b ; Pauling , Corey, and Branson 1951תחילה
גילוי זה הוביל לזינוק בהבנת מבנה החלבון ( Murzin et
 )al . 1995ותפקידו ( Rosenbaum , Rasmussen , and
 ,)Kobilka 2009ובשלב מאוחר יותר תרם הגילוי להבנת
האופן שבו החלבונים מתקפלים ( Dill and MacCallum
 )2012ולעיצוב חלבונים מלאכותיים חדשים ( Khour y et
.)al . 2014
חלבונים הם למעשה פולימרים ביולוגיים המורכבים
משרשראות לינאריות של חומצות אמינו (חומצות אמינו)
תלת-ממדיים ייחודיים (!) המאפשרים
ְ
המקופלות למבנים
להם לתפקד .נהוג לחלק את מבנה החלבון לארבע רמות
ארגון :מבנה ראשוני ,מבנה שניוני ,מבנה שלישוני ומבנה
רביעוני (ראו איור .)1

 .1הפקולטה להנדסה כימית ע"ש וולפסון ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
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איור  .1ארבע רמות ארגון של חלבונים( .א) המבנה הראשוני :רצף של חומצות אמינו שנקבע ברמה הגנטית .הצבעים השונים מייצגים חומצות אמינו
שונות( .ב) המבנה השניוני :מבנים שנוצרים עקב היווצרות קשרי מימן בשלד החלבון .הקריקטורות מייצגות סליל אלפא מימין ומשטח בטא משמאל.
(ג) המבנה השלישוני :חלבון המורכב מפוליפפטיד (מקטע של חומצות אמינו) בודד המקופל לצורתו התלת-ממדית הייעודית .באיור מוצגות חומצות
האמינו שנמצאות על פני השטח של חלבון הליזוזים .משמאל הצבעים השונים מייצגים חומצות אמינו שונות ,ומימין הצבעים מייצגים את סוג חומצת
האמינו :בסיסי  -כחול ,חומצי  -אדום ,קוטבי – ירוק ,הידרופובי – לבן( .ד) המבנה הרביעוני :החלבון כימוטריפסין מורכב ממספר פוליפפטידים המקופלים
יחדיו לצורתו התלת-ממדית הייעודית של החלבון.

 )1המבנה הראשוני הוא רצף חומצות אמינו שנקבע ברמה
הגנטית .ישנן  20חומצות אמינו שונות הנפוצות בגופים
ביולוגיים שבאמצעותן נוצר המבנה הראשוני (שרשרת
המורכבת מחומצות אמינו).
 )2המבנה השניוני מגדיר אילו מקטעים (פוליפפטידים)
בשרשרת החלבון מקופלים כסלילי אלפא ואילו מקטעים
מקופלים כמשטחי בטא .המשותף לכל המבנים השניוניים
הוא קשרי המימן ,וכפי שהראו פאולינג ועמיתיו עוד בשנות
ה 50 -של המאה הקודמת ,קשרי מימן מסוימים בשלד החלבון
יוצרים סלילי אלפא ,וקשרי מימן אחרים יוצרים משטחי בטא.
 )3המבנה השלישוני הוא צורתו המקופלת התלת-ממדית
(  )3Dשל חלבון המורכב מפוליפפטיד בודד .החלבון
בדרך כלל מתקפל לצורה כדורית בעלת אנרגיה מינימלית
עבור האינטראקציות ההידרופיליות וההידרופוביות בתוך
השרשרת .ברוב המקרים תהיה המעטפת החיצונית של
החלבון הידרופילית ,והליבה תהיה הידרופובית .רק כשהוא
בקיפולו הייעודי ,החלבון מסוגל לבצע את תפקידו.
 )4המבנה הרביעוני הוא הצורה התלת-ממדית של חלבון
המורכב ממספר פוליפפטידים .בדומה למבנה השלישוני,
הנטייה בארגון הרביעוני היא לספק אנרגיה מינימלית
לאינטראקציות ההידרופוביות וההידרופיליות ולשמר את
הצורה הכדורית כך שהחלבון יהיה מסוגל לבצע את ייעודו.
ככלל הרצף הראשוני אשר מורכב מ 20 -חומצות האמינו

6

המהוות את אבני הבניין ,הוא שקובע את המבנה הייעודי של
החלבון .חיזוי קיפול חלבונים אינו רק בעיה קשה המתמודדת
עם השאלה כיצד הטבע מוצא קיפול תלת -ממדי ייחודי
מתוך רצף ליניארי של מספר מוגבל של אבני הבניין; היכולת
לחזות את המבנה המקופל ואת מנגנון קיפול החלבונים
תתרום להבנה של קיפול לא תקין של חלבונים ,המוביל
לפרוטאופיה (או הפרעות הסתגלותיות של החלבון) .קבוצה
זו של מחלות היא תוצאה של חלבונים שאינם מקופלים
כראוי ,על כן תפקודם נפגע והם עלולים להיות רעילים
לסביבתם .חלק מהמחלות הפרוטאופתיות השכיחות יותר
כוללות את מחלות האלצהיימר ,פרקינסון וסיסטיק פיברוזיס.
מחלות אלו מאופיינות לרוב בהיווצרות מוגברת של משטחי
בטא (איור  ,)2הנגרמת כתוצאה משינויים ברצף הראשי או
כתוצאה מקיפול לקוי הנגרם עקב שינויים סביבתיים כגון
שינויי טמפרטורה ,מליחות ו/או חומציות .היכולת לחזות את
המבנה המקופל ואת מנגנון הקיפול היא בעלת חשיבות רבה
לתכנון מכונות ביו-מולקולריות שישמשו לצורכי אבחון וריפוי
מתקדמים.
הקשר בין הרצף הראשי למצב המקופל של החלבון שלא
נמצא לו פתרון הוא מהאתגרים הגדולים ביותר בביולוגיה
מולקולרית עד היום .הקושי באתגר הוא להבין כיצד המבנה
היעודי של החלבון מקודד ברצף הגנטי שלו .בשנת 1969
הדגים לוינת'ל (  )Levinthal 1969כי כמות המצבים שעל
החלבון לדגום היא אדירה ,ולמרות זאת החלבונים מתקפלים
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איור  .2דוגמא לחלבון המקופל כראוי (משמאל) ,ודוגמא לקובץ חלבונים שאיבדו את המבנה היעודי שלהם והפכו יחדיו לחלק מסיב עמילואידי רעיל
המורכב ממשטחי בטא (מימין).
לצורתם היעודית תוך שניות ואף פחות ( Chou and Shen
 .)2009על מנת להמחיש את כמות המצבים האדירה נהוג

להשוות את הזמן לדגימת כל המצבים לזמן הגדול בהרבה
מגיל היקום (  .)Voelz et al . 2010קושי זה ידוע גם
כפרדוקס לוינת'ל .למען הפשטות ,נניח כי כל חומצת אמינו
בודדת יכולה להימצא באחד משני מצבים – מצב מקופל
או לא מקופל .עם דגימה סטטיסטית אקראית לחלוטין של
התצורה ,מספר הצירופים הזמינים עבור חלבון קצר יחסית
המורכב מ 100 -חומצות אמינו הוא עצום (  ,)2 10 0 ≈ 10 3 0מה
שמביא אותנו לפרדוקס לוינת׳ל .אפילו אם מחשב על יכול
לדגום  10 6מבנים לשנייה (וזה הרבה!) ,העיבוד  עדיין יימשך
 10 20שעות ,או  10 16שנים על מנת לדגום את כל המבנים
האפשריים .לפיכך המסקנה המתבקשת היא שחלבונים
מקבלים באופן מסויים "הנחיות" לקיפול היעודי .הנחיות אלו
מוטמעות באמצעות מנגנונים פיזיו-כימיקליים יעילים ברצף
חומצות האמינו של החלבונים.
האתגר הוא אם כן כיצד להגביל את הדגימה לקונפורמציות
המשמעותיות מבחינה פיזית למסלולי קיפול החלבון.
כשחלבון מתקפל ,אפילו במצב המקופל הטבעי שלו ,תנודות
המקומיות של צירופי ביניים ,כמו גם הנוכחות של מולקולות
מים בסביבתו ,חייבים להילקח בחשבון כדי לאפיין כראוי
את המבנה ואת הדינמיקה שלו .ריבוי צירופי החלבון-מים
יכול להיחשב כצבר של מצבים הקובעים יחד את התנהגות
החלבון .המכניקה הסטטיסטית מרמזת לנו כי התנהגות
מאקרוסקופית יכולה להתגלות על ידי חישוב הממוצע של
צבר המצבים המולקולריים.
התנהגות החומר נחשבה לדטרמיניסטית (ולא סטטיסטית)
עד המאה ה .18 -המהות האטומית של החומר ואופיו
הסטטיסטי נחשפו על ידי מספר הוגים לא קונוונציונליים
ויצירתיים במאות ה 18 -וה .19 -באמצע המאה ה 18 -ניסח
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דניאל ברנולי (  )1782 -1700את התאוריה הקינטית של
הגזים והגה כי גז הוא אוסף של מולקולות שהתנגשותן
במשטח מביאה ללחץ נמדד ולאנרגיה קינטית הנובעת
מתנועה שהיא בעצם חום .תאוריה זו מקשרת בין ההתנהגות
המולקולרית ומדידות מאקרוסקופית .טבעו הסטטיסטי של
החומר זכה לתמיכה נוספת על ידי רוברט בראון (1773 -
 ,)1858בוטנאי שבחן תנועה אקראית של אבקה בתוך
המים .בראון טען שהפגזה אסימטרית של חלקיקים זעירים
ובלתי נראים לעין המרכיבים את הממס ,גורמים לתזוזה של
האבקה (מתנגדי התאוריה שלו בזמנו האמינו כי אורגניזמים
זעירים יוצרים את התנועה הנצפית של האבקה!) .רודולף
קלאוזיוס (  ,)1888 -1822ממייסדי תורת התרמודינמיקה,
הוסיף תנועת רטט ותזוזה מולקולרית למודל הגז הקינטי,
דבר אשר הוביל לניסוח החוק הסטטיסטי הראשון בפיזיקה
על ידי ג'יימס קלרק מקסוול (  ,)1879 -1831המכונה
כהתפלגות מקסוול של מהירות מולקולרית .בעקבות עבודות
אלה גיבש לודוויג בולצמן (  )1906 -1844את התאוריה של
המכניקה הסטטיסטית והגדיר את המושג של צבר סטטיסטי
של מצבים עבור מערכות בשיווי משקל .תרומתו לפרשנות
של אנטרופיה אשר התבססה על הטבע ההסתברותי של
חלקיקים נתקלה בגינוי בעודו בחיים .במהלך אותה תקופה
ג'וסיה וילארד גיבס (  )1903 -1839טבע את המונח "מכניקה
סטטיסטית" וניסח את תורת המכניקה הסטטיסטית של חומר
המבוססת על גישה הסתברותית גרידא .הניסוח של גיבס
בזמנו היה כה כללי עד ששימש מאוחר יותר לפיתוח תורת
הסטטיסטיקה הקוונטית ,ועדיין מהווה היום את התאוריה
הבסיסית למכניקה סטטיסטית.
הדמיה מולקולרית היא כיום כלי רב-עוצמה המאפשר לדגום
התפלגות סטטיסטית של מצבים עבור מערכת נתונה.
עבור בעיות דינמיות כגון קיפול חלבונים ,נדרש לדגום
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מסלולי קיפול שונים כמו גם מצבים מקופלים שונים עם
משקל סטטיסטי מתאים .לב הסימולציה הוא שדה הכוחות
(המשוואות והפרמטרים המגדירים את הכוחות הפיזיקליים
והכימיים בין אטומים וקבוצות אטומים) .צוואר הבקבוק של
הסימולציה הוא אינטגרציה של משוואות אלו למספר רב
של פעמים (  .)10 6 -10 8ההתקדמות המאסיבית בתחום
המחשוב במאה האחרונה הביאה לכך ש"ניסויים" חישוביים
הופכים להיות כלי חיוני בתחומי מחקר רבים .ניסויים אלו,
המבוצעים באמצעות סימולציית מחשב מספקים לא את
האפשרות למחקר זול יחסית (שהרי חומר הגלם והכלים
האנליטיים הם יקרים) ,אלא גם הדמיה ופרשנות של אירועים
ברמה המולקולרית .לאור הפופולריות לה זכתה בעיית
קיפול החלבונים קבוצות מחקר רבות מסביב לעולם החלו
לעסוק בבעיה ולהציע פתרונות שונים ומגוונים .עם חלוף
הזמן הסתבר כי חסרים אמצעים אובייקטיביים למדידת
טיב ואיכות הפתרונות המוצעים על ידי קבוצות המחקר
השונות .לצורך העניין הושקה בשנת  1994תחרות ה
 ) gro. retnecnoitciderp.w w w( PSACהמספקת אמצעי
בדיקה אובייקטיביים למדידת טיב החיזוי של קיפול חלבונים
באמצעות מחשב .תחרות זו מתקיימת אחת לשנתיים וטיב
ואיכות הביצועים של כל קבוצה המשתתפת בתחרות מוצגים
באתר התחרות.
כוח המחשוב בימינו מאפשר לחזות קיפול של חלבונים

קטנים המתקפלים בתוך כמה אלפיות השנייה או פחות ,אך
גם חלבונים קטנים אלו דורשים חודשים של חישוב אפילו על
מחשבי העל החזקים ביותר (Shaw et al . 2009 ; Lindor f f -
 .)Larsen et al . 2011עם זאת ,אפילו במקרים אלו הקיפול
ה״נכון״ מופיע לרוב כאחד מכמה מבנים מאפשרים ,ואינו
נמצא בהכרח כמבנה היציב ביותר ( .)Shaw et al . 2010
ברור כי עם הזמן ותודות לשיפור המתמשך של כוח החישוב,
יגדלו סקלות הזמן והמרחב הנגישים לסימולציות ,אך סדרי
גודל של יותר מאלפיות השנייה לא יהיו נגישים במשך שנים
רבות .לפיכך חשוב להמשיך בפיתוח מודלים יעילים יותר
כדי לבצע דגימה יעילה יותר של מסלולי הקיפול (Beccara ,
.)Fant , and Faccioli 2015
בקבוצת המחקר של פרופ' שמחה סרבניק מפתחים
אלגוריתמים יעילים לדגימת מרחב הקונפורמציות של החלבון
אשר מאפשרים קיפול של חלבונים קטנים תוך שעות ספורות
על גבי מחשב שולחן טיפוסי .הטכניקה המפותחת יעילה,
מכיוון שהיא מבוססת על קואורדינטות זוויתיות פנימיות
לעומת קואורדינטות קרטזיות .רמצ׳נדרן (Ramachandran ,
 )Ramakrishnan , and Sasisekharan 1963היה
החלוץ .מסקנת מחקרו הייתה שיותר ממחצית האזורים
במפת רמצ׳נדרן אינם נגישים סטרית .איור  B3מציג
מפות רמצ׳נדרן של הזויות הדיהדרליות בין פרולין וגליצין
(משמאל) ובין גליצין ופרולין (מימין) .מפות אלו מראות מדגם

איור  .3הגדרת זוויות רמצ'נדרן (למעלה) של זוויות אלו בין חומצות האמינו ולגליצין פרולין (למטה)
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של כ 200 ,000 -זוגות של חומצות האמינו שנלקחו מנתוני
בנק החלבון (  .2 )PDBבכחול כהה מוצגים אזורים שאינם
נגישים ,בעוד שהאזורים האדומים מראים הסתברות גבוהה
של צמד הזויות הדיהדרליות (  .)f ,yניתן לראות בבירור כי
האיזורים בעלי השכיחות הגבוהה הם מעטים ובאופן כזה
מרחב הקונפורמציות האפשריות מוגבל בצורה משמעותית
מה שמאפשר להקטין את כמות החישובים הנדרשת גם כן
באופן משמעותי.
הכוח העיקרי המניע את קיפול החלבון הוא ההידרופוביות
היחסית של חומצות האמינו ( )Dill and MacCallum 2012
בתווך המימי הטבעי שלהן 3 .מספר רב של מערכי סקלות
הידרופוביות פותחו לאורך השנים ,והן מבוססות על אפיון
ביוכיומי או מבני של מספר גדול של חלבונים ( Cornette et
 .)al . 1987; Simm et al . 2016עפ"י מידת ההידרופוביות
של חומצות האמינו ,ניתן לחשב פרמטרים ולהציבם
במשוואות כוחות המאפיינות את האינטראקציות בין חומצות
האמינו השונות .למרות הניסיונות הרבים שהושקעו למטרה
זו ,עדיין לא נמצא שדה כוחות אוניברסלי שמאפשר חיזוי
קיפול של חלבונים שונים ממצב התחלתי אקראי .בעזרת
שיטת החישוב שפיתחנו ,אנו בודקים יכולות קיפול של שדות
כוחות שפותחו לאורך השנים להדמיה של חלבונים .איור
 4מציג דוגמאות של חלבונים קטנים אשר קופלו בהצלחה
באמצעות סימולציית מחשב ,כל חלבון באמצעות שדה

כוחות שונה (  .)Srebnik and Haimov 2017חשוב לציין
שבדרך כלל נדרש שדה כוחות שונה בשביל לקפל כל חלבון.
הקבוצה שלנו מפתחת שדה כוחות דינמי (ולא קבוע) אשר
יהיה תלוי בסביבת חומצות האמינו כדי לאפשר קיפול של
מגוון רחב של חלבונים.
סליל האלפא הוא המבנה השניוני הנפוץ ביותר בחלבונים.
לסלילי האלפא תפקיד חשוב בהגדרת מבנה החלבון
ותפקודו ,ולכן סלילי האלפא מהווים מוקד עניין במעבדות
מחקר רבות .אגן האלפא הוא האזור על מפת רמצ'נדרן בו
ממוקמות הקונפורמציות השונות של סלילי האלפא .אגן
זה ממוקם בחלקה התחתון השמאלי של מפת הרמצ'נדרן
והוא מאופיין בצורתו האליפטית אלכסונית .איור  5מציג
את שכיחות הקונפורמציות של כל סלילי האלפא הידועים
בתוך האגן .באופן מפתיע במחקרנו על סלילי האלפא
) (Haimov and Srebnik 2016הבחנו במערכת צירים
אשר מאפיינת את שינוי סלילי האלפא לאורך ורוחב האגן.
מעבר לאורך הציר הארוך מאופיין בשינוי מספר חומצות
האמינו בסיבוב אחד של הסליל ,ושינוי לאורך הציר הקצר
מאופיין בשינוי הזווית של קבוצות הקרבונילים של חומצות
האמינו ביחס לציר של סלילי האלפא.
האפיון החדש של סליל האלפא הביא אותנו לחקור את
הנטייה של סלילי האלפא לעודד היווצרות של עמילואידים
(או בקיצור עמילואידוגניות) .מבנים מסודרים של משטחי

איור  .4דוגמאות לקיפול חלבונים קצרים (שמם ע״פ ה PDB -נתון בשורה העליונה) .הויזואלזציה נעשתה בעזרת תוכנת
) VMD (Humphrey 1996בגרפיקה מסוג  .cartoonסלילים מדמים אזורי  ,α-helixואזורי  β-sheetsמדומים ע״י חצים .הצבעים מדמים
סוגים שונים של ח״א :בסיסיים (כחול) ,חומצתיים (אדום) ,פולאריים (ירוק) והידרופוביים (לבן).
 .2בנק נתוני החלבון (  )PDBהוא מאגר הולך וגדל של מבני חלבונים הפתוח לחוקרים בעולם (  .)2000 .al et Bermanכיום קיימים באתר מעל
 100 ,000מבנים.
 .3יש חלבונים ,כגון חלבוני ממברנה ,אשר אינם פעילים במדיום מימי.
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בטא שנוצרו משיירי חלבונים שיצאו מכלל שימוש ומחלבונים
שהתקפלו באופן לקוי .עמילוידים מאפיינים מגוון מחלות
כגון אלצהיימר ,פרקינסון ומחלות דמנציה .מחקרים בתחום
הראו שישנם אזורים סליליים של חלבונים אשר נוטים להיות
עמילואידוגניים .מחקרים רבים התמקדו בשיוך רצף חומצות
האמינו בסליל לעמילואידוגניות (; Br yan et al . 2009
; Garbuzynskiy, Lobanov, and Galzitskaya 2010
 .)Tian et al . 2009אך כאשר אפיינו סלילים עמילואידוגניים
(  )Cook 2009בעזרת מערכת הצירים החדשה המתוארת
באיור  ,5הבחנו במגמה ברורה הקשורה למבנה הסליל
ולא לרצף ח״הא שבסליל .איור  6ממחיש את הקשר בין
העמילואידוגניות לבין הזוית של קבוצות הקרבונילים של
חומצות האמינו ביחס לציר של סלילי האלפא .ניתן להבחין
בבירור שסלילים שחומצות האמינו בהם פונות פנימה לתוך
הסליל ,הם בעלי נטייה גבוהה ליצירת מבנים עמילואידים.
סלילים אלו ממעיטים באינטראקציה עם הסביבה ,ולכן הם
יציבים פחות .בדיקה של כלל הרצפים של סלילי האלפא
במאגר החלבונים והשוואת תוצאותיה עם רצפים אקראיים
בעלי יכולת התקפלות לסליל ,הראו בוודאות שלא רק רצף

חומצות האמינו ,אלא גם מבנה הסליל חשוב כמאפיין
לעמילואידוגניות ( .)Haimov and Srebnik 2018

איור  .5תרשים רמצ׳נדרן של אגן סליל האלפא .הנתונים נאספו מכלל סלילי
האלפא הקיימים במאגר החלבונים .החצים מראים את מערכת הצירים
החדשה המאפיינת את השינויים בסליל לאורך הצירים של האגן – שינוי לאורך
הציר הארוך מאופיין ע״י שינוי מספר חומצות האמינו בסיבוב אחד של הסליל,
ושינוי לאורך הציר הקצר מאופיין ע״י שינוי בזוית הקרבונילים של חומצות
האמינו ביחס לציר של סליל האלפא.

איור  .6תלות העמילואידוגניות בזוית  ,θהמהווה את הזוית של הקרבונילים ביחס לציר של סליל האלפא (מימין) .הגדרת הזוית  θכזוית בין קבוצות
הקרבונילים ( )COלבין הציר של סליל האלפא (.)nH

קבוצת המחקר של פרופ' שמחה סרבניק בטכניון מתמקדת במחקר חישובי חדשני הקשור לחיזוי קיפול חלבונים וחקירת מבנה
החלבון .בקבוצה פותחו אלגוריתמים חישוביים חדשניים אשר מאפשרים לנתח מבני חלבונים וקיפולים במהירות .הקבוצה
עוסקת בפיתוח כלים חדשניים לחיזוי קיפול של חלבונים ובמידול מערכות שונות כגון דבקים ,תאי דלק ,פולימרים מוטבעים
וחומרים מרוכבים.
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חזית המדע

ננו-מערכות לנשיאת תרופות המבוססות
על ביוחומרים*
חגית לוי וורד אדלר ,מורות לכימיה ,אולפנת "אורות מודיעין"
השילוב בין תחומי הננוטכנולוגיה והרפואה סלל את הדרך לתחילתו של תחום חדש שנקרא ננו-רפואה .אף שרוב המחקר
והפיתוח בתחום זה החלו מאוחר יחסית ,בשנות ה ,90 -הוא כבר מציע מגוון רב של יישומים ננוטכנולוגיים כגון מערכות
לנשיאת תרופות ,חיישנים ,סמנים פלואורסנטיים לצורכי הדמיה ועוד .העלייה המשמעותית ביותר בכמות הפרסומים והגשות
הפטנטים בתחום הננו-רפואה החלה למעשה רק בעשור האחרון .מוקד המאמצים העיקרי בעשור הזה היה במחקר ופיתוח
בתחום "מערכות נשיאת תרופות" ובתחום ההדמיה .בשנת  2005אישר מנהל המזון והתרופות בארה"ב את תרופות ה"ננו"
הראשונות Doxil ,ו ,Abraxane -לטיפול במחלת הסרטן (טבעוני.)2015 ,

ננו-מערכות לנשיאת תרופות

אחד החסרונות המשמעותיים של טיפול תרופתי הוא תופעות הלוואי שנגרמות מהתפזרות התרופה בכל רקמות הגוף .לא
פעם תופעות הלוואי קשות עד כדי כך שהנכונות של החולים לקבל את הטיפול התרופתי נמוכה מאוד .בשנים שקדמו למהפכת
ה"ננו" התמקד המאמץ לצמצום תופעות הלוואי בעיקר בהכנת נוסחאות (פורמולציות) שיאפשרו לתת את התרופה באופן
מקומי באמצעות משחות ,טיפות עיניים ,משאפים או תרסיסים .אולם במקרים רבים תכונותיו הכימיות של החומר הפעיל
בתרופה אינן מאפשרות טיפול מקומי יעיל ,והחולים נאלצים לשאת את תופעות הלוואי.
אחת התרומות המרכזיות של מהפכת הננו לתחום הרפואה היא בפיתוח של ננו-מערכות שיכולות לשאת את מולקולות
התרופה בגופנו (  .)Drug deliver y systemsבשונה ממערכות נשיאה קונוונציונליות שאינן "ננו" ,כמו טבליות וגלולות ,ננו-
מערכות נשיאה יכולות להתביית על אזור ספציפי בגוף ,למשל ,גידול סרטני ,להגן על החומר הפעיל מפירוקו בגוף ולשאת בתוך
הגוף תרופות שאינן מסיסות בדם .כלומר ,לספק תרופה ממוקדת מטרה ובאופן זה להפחית את תופעות הלוואי.
* מעובד מתוך עבודה בקורס מבוא לחומרים וננו-טכנולוגיה בהנחיית פרופ' רון בלונדר
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אם נשתמש באנלוגיה ,מערכות נשיאה ננומטריות שקולות למונית שמסיעה את התרופה ברחבי הגוף ומשחררת אותה רק
כשהגיעה ליעדה .כך הטיפול במחלה הופך הרבה יותר יעיל ,ותופעות הלוואי פוחתות באופן משמעותי (טבעוני.)2015 ,

טכנולוגיות נפוצות ליצירת מערכות נשיאה ננומטריות

ננו-מערכות לנשיאת תרופות מורכבות מחומר נשא ,שמשמש כגוף של הננו-חלקיק ,מחומר פעיל ,מחומר מייצב וממולקולות
הכוונה שמאפשרות לחלקיק להתביית על תאים מסוימים  בגוף .יש כיום מגוון רב של מערכות נשיאה ננומטריות שנבדלות זו
מזו בחומרים שמרכיבים אותן ,בגודלן ובכמות החומר שאותן הן יכולות לשאת.
במאמר זה אנו נתמקד באחת הדוגמאות הנפוצות ביותר למערכת נשיאה ננומטרית המורכבת משרשרות פולימר (מטריצה
פולימרית) שמתלפפות ולוכדות  בתוכן את החומר הפעיל ,כך שנוצר ננו-חלקיק שמכיל את התרופה בתוכו .בדרך כלל תהליך
הכנת הננו-חלקיקים נעשה במים לצורך קבלת תרחיף או אמולסיה ,ולכן משתמשים בחומר מייצב שימנע מהננו-חלקיקים
להתלכד לגוש גדול.
בנוסף נוהגים לחבר לפני שטח הננו-חלקיק מולקולות הכוונה ,כמו נוגדנים או מקטעי דנ"א ,שיודעות להיקשר באופן ספציפי
לאזורים מסוימים בגוף .את הננו-נשאים מחדירים לרוב לגוף בזריקה לווריד .כשמערכת הנשיאה מגיעה ליעדה היא נקשרת
לאזור הרצוי ,והתרופה מתחילה להשתחרר.
דוגמה נפוצה לננו-מערכת לנשיאת תרופות היא ליפוזומים .בדומה לתאים הנמצאים בגופנו ,ליפוזומים הם מבנים כדוריים
שמורכבים מממברנה (מעטפת) של פוספוליפידים ומלאים בנוזל .הליפוזום הוא למעשה מעין מיכל ננומטרי שיכול לשאת בתוכו
את התרופה ולהביא אותה ליעדה (איור  .)1דוגמה נהדרת לשימוש בליפוזומים כמערכת נשיאה היא בתרופה דוקסיל שפותחה
באוניברסיטה העברית ומשמשת בעיקר לטיפול בסרטן השד .החומר הפעיל ,דוקסורוביצין ,ממוקם בתוך הליפוזום ונישא על-
ידו לעבר הגידול כך שפיזורו בשאר הגוף מופחת בצורה משמעותית ואיתו גם תופעות הלוואי(  .טבעוני)2015 ,

תרופה מסיסה
בשכבת הליפידים
תרופה בתוך
הנוזל הפנימי
שכבת הגנה בפני פירוק
ע“י המערכת החיסונית

דנ“א D.N.A,
שכבת פוספוליפידים

איור  .1ליפוזום כננו מערכת לנשיאת תרופות
העקרונות העומדים בבסיס הטכנולוגיה של ננו-קפסולות לנשיאת תרופות (& Shimanovich , Bernardes , Knowles ,
)Cavaco -Paulo , 2014

● ●מענה לצורך במציאת תחליף לתרופות קונוונציונליות ומתן פתרון לתופעות לוואי וליעילות נמוכה.
● ●הובלה ומשלוח מבוקרים של התרופה למקום הנדרש.
● ●שליטה בריכוז התרופה בגוף לאורך זמן רב יחסית.
● ● שליטה על גודל הקפסולה המכילה את התרופה (קפסולה גדולה מיועדת לטיפול חיצוני ,והקטנה לטיפול פנימי שדורש
חדירה בין התאים).
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● ●היכולת לשנות את אבני הבניין (הננומריים) ואת תכנון הסינתזה לקבלת קפסולות עם תכונות רצויות.
● ●ניצול יתרונות הביופולימר המתבטא ברבגוניות ,התאמה ביולוגית ופעילות נמוכה של המערכת החיסונית.

כיצד מסנתזים חומרים אלה?

נתמקד במבנים המורכבים ממעטפת ביופולימרית עם מידות מיקרו או ננו ובתוכן מאוכסן החומר הפעיל .הכנת הננוקפסולות
מתבצעת בגישת ה - Bottom -up -בניית ננו קפסולות ממונומרים של חלבונים ושימוש בעקרון ההרכבה עצמי (self -
 .)assemblyמידע נוסף ניתן למצוא במאמרן של סוהיר סחניני ורון בלונדר ב"על כימיה" גיליון :31, 2018
http ://chemcenter.weizmann .ac .il /_Uploads /dbsAttachedFiles /31_12 -19 .pdf

בדרך כלל תהליך הכנת הננו-קפסולות נעשה במים לצורך קבלת תרחיף או אמולסיה ,ולכן משתמשים בחומר מייצב שימנע
מהננו-חלקיקים להתלכד לגוש גדול .ישנן סינתזות רבות לייצור חומרים אלה .כמו כן ניתן לשנות את הננומרים החלבוניים ו/
או את שיטת הסינתזה ולקבל ננו קפסולות השונות זו מזו ביציבותן ,בגודלן ,ברעילות ובמסוגלות לנשיאת התרופה .מדידות
ובדיקות לפעילות הננו-קפסולות יפורטו בתיאור המחקר .מידע נוסף ניתן למצוא במאמר:
 Shimanovich , U ., Bernardes , G . J ., Knowles , T. P., & Cavaco -Paulo , A . (2014). lProtein micro - and nanocapsules for biomedica . The Royal Society of Chemistr y, 1361 -1371.

אמילואיד  -חומר רקע

סיבי אמילואיד  -מבנה שכיח של ננומבנים של חלבונים הנובע מצבר של חלבונים
המתפלמרים בצורה של  .β -sheetsהם "ידועים לשמצה" בעיקר בגלל מעורבותם
במחלות ניווניות של מערכת העצבים ,כמו אלצהיימר ופרקינסון ,המאופיינות
בהצטברות גושים של המשקעים האלה בתאי המוח (איור .)2
בניגוד לאמילואידים שקשורים למחלות אלה ,נמצאו אצל מיקרואורגניזמים ,כמו
חיידקים ,אמילואידים תפקודיים המעורבים בפעילויות רבות שמועילות לאורגניזם
שמייצר אותם.
תכונות האמילואיד
החוזק של חומרים ביולוגיים כגון קורי עכביש (איור  ,)3טמון בהיערכות המרחבית
הייחודית של חלבונים מבניים .חלבונים מבניים כמו קורי עכביש ואמילואידים
מכילים לרוב משטחי-ביתא ,אזורים של גדילים או קטעים קצרים המוערמים זה
מעל זה ,כל אחד בדיוק באורך המתאים ליצירת שלושה או ארבעה קשרי-מימן
המחברים אותם יחדיו מלמעלה ומלמטה.

איור  .2אמילואיד-בטא המצטבר לסיבים
ומשקעים רעילים (פלאקים)

מבנה זה גורם לחומרים טבעיים שמשקלם נמוך ,להיות חזקים כפלדה ,למרות
שה"דבק" המחזיק אותם יחדיו ,כמו זה שבקורי-העכביש ,הוא קשרי-מימן החלשים
פי מאה עד אלף מהקשרים הכימיים האחרים המצויים במתכות ובחומרים
קוולנטיים אחרים.
בנוסף ,סיבי האמילואיד נבנים בתנאים קלים בתמיסה מימית (התארגנות עצמית),
והם ביוחומר כך שאינם רעילים עבור תא ביולוגי ( )Omenetto & Kaplan , 2010
השימוש בחומרים המבוססים על אמילואידים (Knowles & Mezzenga ,
)2016

איור  .3קורי עכביש

בשנים האחרונות נעשה שימוש רב בחומרים המבוססים על אמילואידים ,כמו
עצמות מלאכותיות הנבנות מסיבי אמילואיד המסתדרים מאליהם במבנה מרחבי המחקה מרכיבים בעצמות אדם; דבקים תת-
מימיים המשתמשים בתכונותיהם הבלתי מסיסות במים של סיבי האמילואיד; ביו חיישנים המסוגלים לזהות כמויות זעירות של
חלבונים; תאים פוטו-וולטאיים אורגניים ,שבהם משולבים סיבי אמילואיד הפועלים כחומר  donorו  excerptorומחליפים את
הסיליקון המסורתי.
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במאמר זה נתמקד בננו קפסולות הבנויות מרשת סיבים של חלבון אמילואידי.
במאמר זה נתמקד במחקרה של ד"ר אוליאנה שימנוביץ העוסקת בייצור ננוקפסולות ומשתמשת בחומרים טבעיים כדוגמת
חלבונים בעלי פעילות ביולוגית המסוגלים ליצור סיבים (אמילואיד).

רקע על החוקרת

ד"ר אוליאנה שימנוביץ ,מדענית חדשה במחלקה לחומרים ופני שטח במכון ויצמן למדע,
דוגלת בלמידה מהתכונות הטבעיות וה"-חיוביות" של חלבונים בטבע ,במטרה לתקן את
הפגמים שהטבע עצמו יוצר .ד"ר שימונוביץ מתעניינת במיוחד בסיבים דקים הבנויים
מחלבונים .סיבים אלה עשויים להיראות כחוטים קשים ואלסטיים ,כמו אלה שטוות תולעי
משי או כמו לוחות דביקים העשויים מסיבי החלבון אמילואיד המשפיעים על המוח בשלב
מתקדם של מחלות האלצהיימר והפרקינסון .למעשה ,מחקרה של ד"ר שימנוביץ עשוי
להוביל למציאת דרך לשימוש בסיבי תולעי המשי לתיקון סיבי המחלה.

החידוש במחקר של ד"ר שימונוביץ
הקהילה המדעית נהגה להתייחס לסיבי אמילואיד כ"רעים" מיסודם ,מכיוון שהם יוצרים צבירים רעילים במוח .אולם מחקרה של
ד"ר שימנוביץ אודות התכונות הביופיזיות והביוכימיות של אמילואידים מראה כי לחומר המושמץ עשויות להיות תכונות חיוביות.
היא מעוניינת לפענח את המנגנון שבאמצעותו נוצרים או מפורקים סיבים חלבוניים מסוג זה ,וכן להבין כיצד ניתן לקשור בין
המבנה והתפקוד של סיבים שונים המבוססים על חלבונים ולשלוט במבנה שלהם.
ד"ר שימונוביץ מאמינה שכך תוכל לתרום באופן משמעותי למחקר שיסתכם בפיתוחם של כלים ננו-טכנולוגיים בשירות הרפואה.
כגון ליבות מיקרוסקופיות המכילות תרופות בשחרור מושהה או ננו-סיבים המשלבים חומרים אנטי-בקטריאליים.
חוקרים מסוגלים כיום לכלוא חומרים רפואיים בתוך קפסולות המיוצרות כננו-חלקיקים בגודל מיקרו/ננו .הקפסולות בנויות
מביוחומרים כגון אלה:
 .אפולימרים מתכלים
 .בתערובת של פולימר וחומר טבעי
 .גחומרים טבעיים כמו סוכרים ,פוליסכרידים וחלבונים.
לייצור ננוקפסולות ד"ר שימונוביץ משתמשת בחומרים טבעיים כדוגמת חלבונים בעלי פעילות ביולוגית המסוגלים ליצור סיבים
(אמילואיד) .חידוש נוסף הוא ייצוב ננוקפסולות בעזרת הנטייה הטבעית של החלבון לייצב את עצמו ,כמו חלבון אמילואיד
המתפלמר עם עצמו ,ולא עם חומרים כימיים מייצבים העלולים לפגוע בעוצמת הפעילות של החלבון.
יתרונות ננוקפסולות הבנויות מאמילואיד
● ●חלבונים אלו הם בעלי התארגנות עצמית לאחר הייצור הראשוני כך שאין צורך להוסיף חומרים נוספים.
● ●קלים לסנטוז
● ●ניתן לעצב אותם כמתאימים להטענת תרופות.
● ●אינם פוגעים ביעילות החומר הפעיל שבתוכם
● ●בעלי התאמה ביולוגית ולכן אינם רעילים לתאי הגוף
● ●מסוגלים לעבור דרך מחסום ביולוגי כך שישתחררו במקומות מסויימים.
● ●קיימת אפשרות לשליטה על גודל הקפסולות ע"י כמות החלבון וגודל הטיפה בתהליך האמולסיפיקציה.
● ●קיימת אפשרות לשליטה על קצב שחרור התרופה בעזרת שינוי צפיפות הסיבים בתוך הננו קפסולה.
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● ●ניתן לשאת בתוכם חומרים פעילים הידרופילים וגם הידרופובים
● ●ניתן להגדיל את צפיפות הקפסולה גם לאחר יצירתה
שאלות המחקר ( )Shimanovich , et al ., 2015
האמילואיד יוצר צבירים רעילים במח הגורמים למחלות ניווניות שונות.ידוע כי רעילות האמילואיד מגיעה מסיבים קצרים.
1.האם כאשר יוצרים ננו קפסולה הבנויה מננו סיבים של אמילואיד (חלבון טבעי) ,שנתנו להם מספיק זמן להתפלמר לסיבים
ארוכים ,מאפשר קבלת סיבים שאינם רעילים? כלומר ,האם ניתן לקחת חלבון פטוגני (הגורם למחלות) ולהפוך אותו לחלבון
עם פעילות חיובית?
שאלות נוספות:
2.האם ההידרופוביות של החומר הפעיל שמכניסים לתוך הקפסולה משפיעה על יעילות כליאתו בקפסולה ועל קצב שחרורו
ממנה?
3.כיצד משפיעה צפיפות הסיבים בננו קפסולה על קצב שחרור התרופה?
4.האם ניתן להגדיל את צפיפות הקפסולה גם לאחר יצירתה?

שיטות המחקר

יצירת ננו קפסולה מננו סיבים של חלבון

יצירת ננו-קפסולה מתבצעת בתהליך האמולסיפיקציה (איור  )4על צ'יפ ,עליו ניתן לבצע  15תגובות במקביל ,בשתי צינוריות
מכניסים שמן ובאמצעית ,מים שבה מומס חלבון (ליזוזום).
מים

שמן

ננו-קפסולה
חלולה

ננו-קפסולה בעלת
קשרי צילוב
שמן

מים

מים

שמן

איור  .4תהליך יצירת הננו-קפסולות
(Shimanovich, et al., 2015) Reprinted with permission from ASCnano, 9,1,43-51(2015). Copyright 2015 American Chemical Society

נוצרת טיפת מים בגודל ננומטרי המוקפת בשמן ,לאחר מכן עושים אינקובציה ב 65 -מעלות למשך  24שעות( ,חלבונים
אמילואידים יוצרים סיבים בסביבה חומצית בטמפרטורות גבוהות) ומקבלים ננוקפסולה הבנויה מננו סיבים של החלבון המומס
היוצרים ביניהם קשרי צילוב .לבסוף שוטפים את הקפסולה.
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צינוריות שמזינות את המים והשמן

איור  .5צילום של ניסוי בפועל של הכנת ננו-קפסולות

במקרה בו שמים בשתי הצינוריות מים וחלבון ובאמצעית שמן ,ממשיכים באותו התהליך ומקבלים ננו קפסולה עם עטיפה
הבנויה מננו סיבים אך ללא קשרי צילוב בתוכה (חלולה) .ניתן לשלוט על גודל הננו קפסולה ע"י שליטה על גודל הטיפה בעזרת
שינוי עוצמת הזרימה של השמן/מים בצינוריות או באמצעות שינוי כמות החלבון המומס במים (איור .)5
שיטות אפיון לננו-קפסולות
את התוצרים מאפיינים באמצעות צביעה ב Nile red -וצפייה במיקרוסקופ פלואורסנטי.
● ● - Nile redמשמש כמדד לכמות השומנים ,במרבית הממיסים הקוטביים  Nile redלא יהיה פלואורסטי ,אולם כאשר
הסביבה עשירה בשומנים מקבלים פלואורסנטיות גבוהה ,עם צבעים משתנים מאדום עמוק (עבור שומנים קוטביים כמו
אמילואידים) עד כדי פליטת ירוק וצהוב חזק (עבור שומנים ניטרליים ).
● ●מיקרוסקופ פלואורסנטי משמש לעירור ( )noitaticxeולהסתכלות בפליטה ( )noissimeשל אורכי גלים ספציפיים החל
מאור על-סגול ועד תת-אדום .מקור האור של מיקרוסקופ זה יכול להיות נורת הלוגן (כספית או קסנון) ,או לייזר באורך
גל מסוים .העיקרון של מיקרוסקופיה פלואורסנטית הוא שישנן מולקולות שבאופן רגיל אינן פולטות אור ,אלא אם מאירים
עליהן באור באורך גל מאוד מסוים .כאשר מולקולה כזו נחשפת לאור באורך הגל המתאים ,זה גורם למולקולה לפלוט אור
באורך גל אחר (ותמיד ארוך יותר) .אחת המולקולות המפורסמות ביותר היא החלבון הזורח בירוק (Green Fluorescent
.)PFG ,nietorp
במיקרוסקופ פלואורסנטי ניתן להסתכל על דגימות חיות או דגימות מקובעות .בשימוש רגיל ,טווח הרזולוציה הוא כמו של
מיקרוסקופ אור אבל עם ניגוד טוב הרבה יותר בגלל השימוש בצבעים שונים על רקע כהה .אולם ,מיקרוסקופ פלואורסנטי
מאפשר שימוש בשיטות של סופר-רזולוציה ,עד לרמה של כ 20 -ננומטר .בשיטות אלו ,ניתן להבחין במבנים שונים בתוך
אברונים ואפילו במולקולות בודדות (למשל ריבוזום בודד ,או מולקולת רנ"א שליח בודדת).
● ● - SEMמיקרוסקופ אלקטרונים סורק .הפקת התמונות נוצרת על ידי זיהוי אלקטרונים משניים הנפלטים מפני השטח
עקב פגיעת אלומת האלקטרונים העיקרית שנורתה מתותח האלקטרונים ומורכזה על ידי העדשות .ב ,SEM -אלומת
האלקטרונים סורקת את כל הדגימה שורה אחר שורה (סריקת ראסטר) ,וגורמת לפליטת אלקטרונים משניים( (�Second
 ,)ary electronואלקטרונים מוחזרים ( )Backscattered electronsמפני הדגימה .האלקטרונים המשניים והמוחזרים
שנפלטו מפני הדגימה נקלטים על ידי גלאי אלקטרונים המשניים הנמצאים בדרך כלל לצד הדגם; ואילו גלאי האלקטרונים
המוחזרים נמצאים בדרך כלל מעל הדגם; ולעתים ניתנים אף להוצאה (משיכה) מתא הבדיקה .התמונה הסופית נבנית
ממספר האלקטרונים שנפלטים מכל נקודה על הדגימה.
באופן כללי ,רזולוצית המיקרוסקופ החודר גבוהה בהרבה משל אחיו הסורק ,אך מכיוון שהדמיית המיקרוסקופ הסורק
נסמכת על עיבוד פני השטח במקום חדירה לתוכו הוא מסוגל להדמות נפח ויש לו עומק ראייה גדול יותר ,משום כך הוא
יכול לדמות תמונות שיהיו ייצוג טוב למבנה התלת-ממדי של העצם הנבחן (מיקרוסקופ אלקטרונים.)2017 ,
● ● - ThT increasesבשיטה זו מוסיפים סמן פלורוסנטי הנקשר רק לסיבים אמילואידים וכך ניתן לבדוק את צפיפות הסיבים
בננו קפסולה.
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● ●סמן פלואורסנטי המשנה צבעו על פי הידרופוביות התמיסה :צבע אדום  -סביבה הידרופובית ,צבע כחול  -סביבה
הידרופילית.
● ● - MTT testסמן פלואורסנטי המסמן תאים מתים .כאשר עצמת הצבע הנפלט עולה  -כמות הפוטונים הנפלטים עולה  -יש
עליה בכמות התאים המתים.
השפעת הידרופוביות של החומר הפעיל שמכניסים לתוך הקפסולה על יעילות הננו קפסולה
בהמשך המחקר נבדקו חומרים פעילים (תרופות) בעלי תכונות הידרופוביות שונות על מנת לבדוק אם ההידרופוביות משפיעה
על כליאת החומר הפעיל בקפסולה ועל שחרורו ממנה .שחרור החומר הפעיל מתבצע בשני מנגנונים:
1.דרך דיפוזיה אשר תלויה בצפיפות הקפסולה ואינטראקציה בין החומר הפעיל לבין הסיבים החלבוניים .ככל שתרופה יותר
הידרופובית היא תיצור יותר אינטראקציה עם הסיבים ותשתחרר לאט יותר.
2.התפרקות הננו קפסולה עצמה (ע"י הידרוליזה של הקשרים הפפטידים) בשלבים האחרונים ,אחרי שרוב התרופה
השתחררה .התפרקות זו תלויה בצפיפות הסיבים בננו-קפסולה  -ננוקפסולה צפופה יותר תתפרק לאט יותר.
כדי לבדוק את השפעת ההידרופוביות של החומר הפעיל על יעילות הקפסולה הוכנסו לפאזה המימית (יחד עם החלבון) 4

חומרים פעילים שונים בעלי הידרופוביות שונה וזיקה שונה לחלבון ממנו מיוצרת הקפסולה:
החומרים הפעילים:
 - Thioflavin T1.בעל זיקה חזקה למבנים אמילואידים.
 - penicillin V2.הידרופילי ,מסיס במים
 - Remazol Brilliant Blue R (RBBR(3.חומר ארומטי ,מסיס במים ,ראקטיבי
 - Tetracycline4.נציג של תרופה הידרופובית עם מסיסות נמוכה במים.
מבצעים את תהליך האנקפסולציה לקבלת ננו קפסולות יחד עם החומר הפעיל (איור )6

שטיפה

מים

ננו-קפסולה
חלולה

שמן

חומר פעיל
)התרופה(

ננו-קפסולה

חלבון

שמן

חומר פעיל
)התרופה(

איור  .6תהליך יצירת הננו-קפסולות יחד עם החומר הפעיל
(Shimanovich, et al., 2015) Reprinted with permission from ASCnano, 9,1,43-51(2015). Copyright 2015 American Chemical Society.

בודקים את יעילות הננו קפסולות שנוצרו על-ידי מדידה של:
 .אאחוז החומר הפעיל שנכלא בתוך הקפסולה (איור  7מימין).
 .בשחרור החומר הפעיל מהקפסולה לאורך הזמן (איור  7משמאל).
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איור  .7בדיקת היעילות של הננו-קפסולות
(Shimanovich, et al., 2015) Reprinted with permission from ASCnano, 9,1,43-51(2015). Copyright 2015 American Chemical Society.

התוצאות שהתקבלו הוכיחו כי כל התרופות נכלאות בקפסולה ביעילות גבוהה (איור  7שמאלי ) ,קצב שחרור התרופה תלוי ב:
1.סוג התרופה ככל שהתרופה הידרופובית יותר ,היא תשתחרר יותר לאט (איור  7ימני).
2.צפיפות הקפסולה  -ככל שהקפסולה יותר צפופה ,החומר הפעיל ישתחרר יותר לאט (איור  7ימני).
הגדלת צפיפות הננו קפסולה
לאחר יצירת הקפסולה ניסו להוסיף עוד מנומרים ובדקו האם נוצרים סיבים נוספים והצפיפות עולה .המהלך מתואר באיור 8א
בו הסיבים בצבע ירוק והמונומרים שהוספו בצבע כחול .כדי לבדוק אם באמת התקבל תוצר בעל צפיפות גבוהה יותר השתמשו
בסמן פלואורסנטי המשנה צבעו על פי הידרופוביות התמיסה ,צבע אדום – סביבה הידרופובית ,צבע כחול -סביבה הידרופילית.
כפי שאנו רואים באיור 8ב ,התקבלה פלואורסנציה גבוהה של הסמן האדום – ההידרופובי ,דבר המאשר את יצירת הסיבים
ההידרופוביים וקבלת ננו-קפסולות צפופות יותר.

איור  .8הגדלת צפיפות הננו-קפסולות
(Shimanovich, et al., 2015) Reprinted with permission from ASCnano, 9,1,43-51(2015). Copyright 2015 American Chemical Society.
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איור  9מדגים בעזרת צילומי  SEMו ThT increases -את הגדלת הצפיפות של הננו-קפסולות כתלות בזמן (משמאל לימין)
ב SEM -רואים איך פני השטח משתנים עם יצירת הסיבים וב - ThT increases -רואים איך כמות הסיבים (הנצבעים בירוק
עולה)

איור  .9הגדלת צפיפות הננו-קפסולה כפי שמדגמת בעזרת ( SEMשורה עליונה) ו ( ThT increasesשורה תחתונה)
(Shimanovich, et al., 2015) Reprinted with permission from ASCnano, 9,1,43-51(2015). Copyright 2015 American Chemical Society.

בדיקת רעילות
לאחר הכנת הננו-קפסולה נבדקה הרעילות שלה על-ידי בדיקת .MT T-test
 - MT T testסמן פלואורסנטי המסמן תאים מתים .כאשר יש עליה בכמות התאים המתים ,תהיה עליה בכמות הפוטונים
הנפלטים ונראה עליה בעוצמת הצבע.
המדידה מתבצעת במכשיר שנקרא פלאורימטר ,שמעורר מולקולות באורך גל מסוים ומודד פליטת פוטונים.
נמצא שקרוב ל 100 %-מהתאים נותרו בחיים לאחר חשיפה לננו-קפסולה .המסקנה מכך היא שננוקפסולה הבנויה מסיבי
אמילואיד אינה רעילה.

מה צפוי בעתיד
ד"ר שמעונוביץ צופה כי נוכל לטפל באמילואידים שנוצרים במוח וגורמים למחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון .התרופות הידועות
היום לריפוי מחלות אלו מבוססות על נוגדנים המסיסים במים לכן אינן מסוגלות לעבור את המחסום השומני של המח ,כמו
כן ,לא תהיינה פעילות בסביבה הידרופובית זו .כאשר החלבון יוצר סיב הוא הופך להיות יותר הידרופובי .לכן ,אם נכניס את
התרופה ההידרופילית לננו קפסולה הבנויה מסיבי חלבון הידרופוביים התרופה תוכל לחדור לרקמת המוח ולפעול שם ביעילות.

מקורות

Knowles , T., & Mezzenga , R . (2016). Amyloid Fibrils as Building Blocks for Natural and Ar tifi cial .
Advanced Materials , 6546 –6561.
Omenetto , F., & Kaplan , D . (2010 , 6 30 ). New Oppor tunities for an . SCIENCE , pp . 528 -531.
 Shimanovich , U ., Bernardes , G . J ., Knowles , T. P., & Cavaco -Paulo , A . (2014). lProtein micro - and nanocapsules for biomedica . The Royal Society of Chemistr y, 1361 -1371.
Shimanovich , U ., Efimov, I ., Mason , T. O ., Flagmeier, P., Buell , A . K ., Gedanken , A ., et al . (2015 ). Protein
Microgels from Amyloid Fibril . ACSNANO , 43 -51.

טבעוני ,ר' .)2015 ( .ננו-רפואה ותרופות הדור הבא .אוחזר ב ,2017 -מתוך דוידסון ויצמן:
מיקרוסקופ אלקטרונים .)2017 ( .אוחזר ב ,2017 -מתוך ויקיפדיה:
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"תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים"
במימונה של קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד

רשמים מתוכנית רוטשילד-ויצמן
משה ריבן

לפני

סיימתי את התואר הראשון בשנת  .2000מאז אני מלמד במרכזים של ילדים מחוננים ומצטיינים .איך אומרים? הרבה מים
זרמו בנהר ההוראה שלי .שנים של סיפוק גדול ותחושת שליחות של ממש .אלא שעם הזמן שמתי לב שאני תקוע .התכנים,
כמו אופן ההגשה שלהם ,התחילו לחזור על עצמם ,והתפתח בקרבי רעב למשהו חדש .יותר מזה ,מאז ומעולם חשוב לי להיות
מורה טוב ,כזה שהתלמידים ייצאו מהשיעור שלו אחרים .ובכן ,היום אני יודע ומוכן להודות בכך שהתחלתי לחוש שאני כבר לא
מורה כל כך טוב .טוב ,אבל לא מצוין.

הלימודים בתואר

בשנת  2014שמעתי על תוכנית רוטשילד-ויצמן למצוינות בהוראת המדעים ,והחלטתי לנסות להתקבל .כבר בריאיון הקבלה
חשתי שזה משהו אחר .היה חשוב למראיינות לדעת מי אני באמת ולא רק אילו תעודות הבאתי איתי .וכשפגשתי את הנבחרת
 המורים הנבחרים  -שאיתה עברתי את השנתיים הבאות ,ידעתי שהגעתי למקום הנכון.ובכן חוויתי שנתיים של התעלות שאותן חלקתי עם עוד  9מורים מובילים בתחומם ,ועם חלקם אני בקשר עד עצם היום הזה.
שלל הנושאים הנלמדים ,בין ברמת התוכן ובין ברמת הפדגוגיה ,היו ברמות הגבוהות ביותר .ברמת התוכן למדנו תכנים
שנבנים לסטודנטים במכון ויצמן  -כלומר ,תכנים בחזית המדע .בנוסף השתתפנו במעבדות המחקר של מכון ויצמן ולקחנו חלק
בפרויקטים הנחקרים בזמן אמת ,עד כדי כך שהייתי צריך לקבל אישור לכתוב דוח על מה שעשיתי ,כי זה המאמר שמתאר את
הממצאים שעדיין לא פורסמו.
לכל אורך הדרך עטפו אותנו אנשי צוות הוראת המדעים ,ובזכותם יצרנו קשרים מעולים גם עם המדענים עצמם ,והכול באווירה
משפחתית .תמיד יכולנו להתייעץ על הכל ,וזכינו לכל החיים באנשים שהם מורים משכמם ומעלה .עד עצם היום הזה אני בקשר
עם אנשי הצוות ברמה חברית ממש ,וכמובן גם ברמה המקצועית.
חשוב לציין שכל האיכות הזו עטופה במלגה תומכת שממש עוזרת להתמקד בצורה מקסימלית בלימודים.
רציתי להרחיב על אחד הקורסים כדי לתת לכם תחושה מהו קורס במסגרת תוכנית רוטשילד-ויצמן .בקורס "מבוא לחומרים
וננוטכנולוגיה" למדנו על המתרחש בסדר הגודל הננומטרי ) .(1x10 - 9 mגילינו עד כמה רלוונטי לחיי היומיום שלנו החומר הנלמד
בקורס ,בשל היישומים של ננוטכנולוגיה שישפיעו על ממדים שונים .הבנו שהאנושות חווה מהפיכה ננומטרית שממנה כל תחום
בחיינו מושפע (חומרי סיכה ,תרופות ,ננו-מנועים שונים ,ביגוד ,חומרי בנייה ,אנרגיות מתחדשות ,טיהור מים ועוד).
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הקורס ניתן על יד פרופ' רון בלונדר מן המחלקה להוראת המדעים ומשלב בתוכו מפגשים עם חוקרים ממכון ויצמן אשר מציגים
את המחקרים שלהם בתחום הננוטכנולוגיה .אנחנו ,המורים ,קיבלנו את הכלים על מנת שנוכל להבין את המחקרים המתקדמים
הללו ,ואף חקרנו לעומק תחומי מחקר חדשניים בתחום הננו שאותם הצגנו לכלל הקבוצה .למשל ,אני חקרתי יחד עם מורה
עמיתה את הנושא של בנייה של  DNAעל גבי שבב של מחשב ,אשר יכול לעבוד כמו תא המייצר חלבונים .המחקר על גבול
הדמיוני ,אני הרגשתי שהוא לקוח מתוך סרטי מדע בדיוניים .ובהקשר זה  -מדע? או מדע בדיוני? התשובה נחרצת – מדע!
למשל ,האם שמעתם על תופעת ה"מנהור"? תופעה מתחום הפיזיקה הקוונטית שמתארת יכולת של חלקיקים לעבור דרך
מחסומים פוטנציאליים .מזל שאנו חיים בעולם המאקרו ,אחרת לא היה הביקור בגן חיות ליד כלובי האריות בטוח כלל; קירות
הכלובים לא היו מהווים מכשול לאריות בעולם ננומטרי .אולם בתחום הננוטכנולוגיה ,לתופעה זו יש יישומים מעשיים .למשל,
מיקרוסקופ שמאפשר לראות חומר ברזולוציה אטומית ומבוסס על תופעת המנהור .זהו מיקרוסקופ ה( STM -מיקרוסקופ
מנהור סורק).
בקורס הבנו כיצד סוגי מיקרוסקופים שונים עובדים ,ראינו אותם ,נגענו
בהם ובחלקם השתמשנו בעצמנו למשל ,ב(Atomic Force AFM -
(  ,Microscopeאשר נמצא במעבדת ההוראה של המחלקה להוראת
המדעים במכון ויצמן.
אבל הקורסים שאנו לומדים בתוכנית רוטשילד-ויצמן אינם מסתיימים
בתום הסמסטר .הטנגו הזה עם תחום הדעת ועם המנחים המשיך עוד
הרבה אחרי ,ולי הריקוד הזה נעם.

גלאי אור
לייזר

זרוע

—
lever
canti

AFM

הקורס הרשים והשפיע עליי ,ורציתי מאוד לספר לילדים שאני מלמד על
התכנים .לכן בחרתי להתמקד בעבודת הגמר בתוכני הננוטכנולוגיה,
דוגמה
ובהנחיית פרופ' רון בלונדר בנינו יחידת לימוד שבה שילבנו עקרונות
ותכנים מהקורס יחד עם סיפורי הרפתקה וביקורים במעבדות מכון
תרשים של AFM
ויצמן .למדנו כיצד לקיים מחקר חינוכי ולחקור את השפעות יחידת
הלימוד על התלמידים במספר תחומים ,והתוצאות העידו על השפעה מובהקת של תוכנית ההתערבות שבניתי על המוטיבציה
של תלמידיי ועל הרצון שלהם להמשיך וללמוד מדעים בצורה מיוחדת זו .אחרי הקורס שני תלמידים מכיתה י' רצו מאוד  -וגם
הצליחו  -להשתלב במעבדות המכון החוקרות מולקולות בודדות ,סנתזו חלבונים והפכו לחלק אינטגרלי ממעבדת המחקר שבה
התחילו כתלמידים אורחים .אחת התלמידות עדיין בקשר עם המעבדה ,ובתום השירות הצבאי נשקלת האפשרות שהיא תעבוד
במעבדה ,בינתיים כטכנאית.
בלי להרגיש עברו כבר  4שנים מאז סיום התואר ,אבל הקשר עם צוות קבוצת הכימיה ממשיך ,וכל שנתיים אני ותלמידיי
מוזמנים לכנסים ננוטכנולוגיים בין לאומיים הנערכים בארץ .מיותר לציין שהילדים חוזרים סמוקי-לחיים ועם גאוות יחידה
אדירה ,משוכנעים בעתידם – תחום הננו והפיתוחים בתחום.
זה לא הסוף .לפני שנתיים נבחרתי מטעם המכון לנסוע עם משלחת של  8מורים מעולים למכון מחקר והוראה מתקדם CIME

הממוקם בגרנובל אשר בצרפת .מעל לכול ,שם נחשפנו לגישתם הפדגוגית בנוגע להוראת ננוטכנולוגיה וננוביולוגיה.

מה קורה אחרי סיום התואר?
מלבד התואר שפותח לי כיום לא מעט דלתות ,לקחתי חלק ב 2 -קורסים בחו"ל הקשורים לחומר הנלמד בתוכנית:
■"אנרגיה מתחדשת וחומרים" ב ERICE -שבסיציליה.
■"הוראת ננוטכנולוגיה" ב GRENOBLE -שבצרפת.
כמו כן המשכתי להשתתף בקורסים ובהשתלמויות בארץ העוסקים בתחומים שלמדנו במסגרת התואר והמהווים תשתית
להמשך ההתפתחות המקצועית וקשר עם חזית המדע בתחום הדעת ובהוראה.
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קבוצת מורי הכימיה שנסעה לקורס במעבדות גרנובל שבצרפת

כיצד השפיעו הלימודים על התנהלותי בבית הספר?
בעקבות לימודי התואר פיתחתי ארבעה קורסים שונים עבור ילדים מחוננים ,שבחלקם פותחו אסטרטגיות הוראה יחד עם צוות
הכימיה במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן (  ,PBLהוראת כימיה באמצעות סיפורי הרפתקה ,לימוד באמצעות סרטים
ועוד) .הקורסים כוללים ביקורים במעבדות מכון ויצמן ושימוש במתקנים שלו .אני מוצא שקל יותר ומתאים יותר לתאם ביקורים
כאלו אחרי ההיכרות שהייתה לי עם צוות מחלקת הוראת המדעים ועם חלק מהמדענים עצמם.
חוץ מזה אני מרגיש יום יום את השפעת הלימודים בתוכנית רוטשילד-ויצמן .ההוראה שלי שוטפת ,מעודכנת וגמישה יותר.
חשוב לציין שאני מקבל לכך שיקוף מידי מצד התלמידים – שיקוף שאותו הרגשתי אפילו תוך כדי הלימודים לתואר.
אני מוצא את עצמי מוביל יוזמות בבתי הספר השונים ומשתתף בפרויקטים מתחום ה ,PBL -מלמד ומשמש יועץ פדגוגי בבית
ספר נוסף שבו אני גם אחראי מדעים .ובכלל אסכם ואומר שתחושתי היא שהפכתי ממושפע למשפיע ,ואולי אפילו ליוצר בתוך
מערכת החינוך.
מבחינתי ,לימודי התואר אשר התחילו לפני  5שנים כלל לא הסתיימו ,וגם השנה לקחתי חלק בהשתלמות מייקירים בכימיה
המתנהלת בין כותלי מכון ויצמן ,וכל זאת כשאני עטוף בצוות המשרה ,המחבק והמקצועי כל כך של משפחת כימיה בהוראת
המדעים .מאחל שזה יקרה גם לכם.

לסיכום

את כל התמורות הללו אני זוקף בצורה ישירה ללקיחת חלק בלימודי התואר .לתכנים מתקדמים ,לצוות הנפלא ברמה האנושית
וברמה המקצועית ,הן במחלקת הוראת המדעים והן במכון בכלל ,ולמתקנים של המכון .מערך שלם שקיצר את המרחק ביני
כמורה לחזית המדע והמדענים .מערך שהנגיש לי את המדע ברמת התוכן ,האנשים הציוד והחומרים.
ממליץ בחום לכל מי שיכול ליטול חלק בתוכנית שתשנה את דרככם המקצועית! לי חזר הצבע ללחיים.
אשמח לייעץ ולספר לכל מי שיחפוץ.
משה ריבן
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evaporit @gmail .com
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תוכנית רוטשילד-ויצמן בהוראת המדעים
המקום :מכון ויצמן למדע ,רחובות
החזון :העלאת איכות הוראת המדעים בישראל
תוכנית רוטשילד-ויצמן בהוראת המדעים היא תכנית יוקרתית ללימודי תואר שני ,הפונה אל מורים
העוסקים בהוראת המדעים בבתי ספר תיכוניים במטרה לתרום באופן מעשי וישיר לקידום המצוינות
בקרב מורים למדעים ולמתמטיקה במדינת ישראל .התוכנית נחנכה בשנת  2008על ידי המחלקה
להוראת המדעים של מכון ויצמן למדע וממומנת על ידי קרן רוטשילד קיסריה ,מתוך תקווה של שני
הגופים כי מימוש מטרות התוכנית יביא לעלייה משמעותית באיכותה של הוראת המדעים בישראל.
כל המשתתפים בתוכנית ממשיכים לעבוד בהוראה ,זוכים לפטור מלא משכר לימוד ובמקביל אף מקבלים
מלגת לימודים ,בתמיכתה הנדיבה של קרן רוטשילד-קיסריה .התוכנית כוללת הרחבה והעמקה בתחומי
הידע המדעי ,התחומי והבינתחומי ,מפגשים בלתי אמצעיים עם חידושי המדע ,רכישת אסטרטגיות
הוראה חדשניות ,השתתפות בפרויקטים ובמחקר בהוראת מדעים ,היכרות עם מעבדות מחקר במכון
ויצמן והתנסות בהובלת יוזמות ייחודיות .הקורסים נבנו במיוחד לצורך התוכנית ,בהתחשבות בצרכים
הייחודיים של המורים ,וברובם ההוראה מתבצעת על ידי מדענים בכירים ממכון ויצמן למדע.
בוגרי התוכנית יכולים ליהנות במשך שנים משיתוף פעולה עם מדעני מכון ויצמן ,המחלקה להוראת
המדעים ומכון דוידסון לחינוך מדעי הפועל גם הוא במכון ויצמן למדע .לבוגרים מוצעות תוכניות המשך
שבמסגרתן ייקחו חלק בייסוד ובהובלה של יוזמות חינוכיות חדשניות לקידום הוראת המדעים והמתמטיקה
בבית הספר ומחוץ לו.
בצד המסלול לתואר שני בהוראת המדעים ,כוללת תוכנית רוטשילד-ויצמן מסלול נוסף( ,בעשר השנים
הראשונות לקיומה) המיועד למורים שהם בעלי תואר שני או שלישי בהוראת המדעים ומעוניינים לתרום
מניסיונם להפעלת יוזמות ייחודיות במערכת החינוך .המורים היזמים מגיעים למכון ויצמן למדע אחת
לשבוע במשך שנה-שנתיים ועובדים במסגרת קבוצתית לפי תחומי הדעת ,בהנחיית אנשי צוות מהמחלקה
להוראת המדעים .המטרה היא לקדם במערכת החינוך הוראה של נושאים עדכניים באמצעות פיתוח של
חומרי למידה מתאימים והפצתם ,או להכניס דרכי הוראה ופדגוגיות חדשניות שיתרמו להגברת העניין
בלימודי מדעים וכו' .חלק מבוגרי התוכנית לתואר שני משולבים בהובלת היוזמות הייחודיות ,הן על ידי
הפעלתן בבתי הספר שלהם והן על ידי חשיפתן למורים עמיתים ולמורים נוספים בהשתלמויות שונות.
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"מותק של כימיה"
פיתוח פעילות הערכה חלופית בנושא סוכרים במסגרת סיור במוזאון המדע בירושלים
לימור וייס ,רכזת לכימיה ,תיכון ע"ש יצחק בן צבי ,קריית אונו
הרעיון לפעילות עלה כשראיתי פרסום לפעילות בחוה"מ
סוכות במוזאון המדע בירושלים שעסק בסוכרים .מתוך
היכרות קודמת עם התערוכה “שדות המחר" העוסקת
בחקלאות ובמזון בהיבטים טכנולוגיים עכשוויים ,חשבתי
שזו הזדמנות פז ל"למידה משמעותית" קצת אחרת.
אמנם לא הספקתי להגיע לירושלים בחופשת סוכות,
אך מיד לאחר החג יצרתי קשר עם מחלקת ההדרכה
במוזאון והבנתי שהפעילות שהם הציעו מתאימה
לילדים קטנים ולא לתלמידי תיכון ובטח לא לכימאים...
מכיוון שחשבתי שפעילות חוץ-כיתתית כזו תזמן לתלמידים
למידה חווייתית בסביבה שונה ולא פורמלית ,והיא יכולה
להעמיק את הלמידה בנושא בהקשר מאוד רלוונטי,
לא ויתרתי .נסעתי לירושלים ,הסתובבתי בתערוכה
ונפגשתי עם שיר פרי ממחלקת הדרכה שהתלהבה
והסכימה לשתף איתי פעולה ולבנות פעילות ייחודית
וחדשה שתתאים יותר לצרכים שלי בהוראת הכימיה.
בסופו של דבר פיתחתי תוכנית שמשלבת סיור ,הדגמות
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וביצוע פעילויות של הערכה חלופית תוך כדי סיור.
השנה ניסיתי את הפעילות עם קבוצה אחת של תלמידי
כימיה מכיתה י"א ,ובשנה הבאה אנחנו מתכוונים להעביר את
הפעילות לכל קבוצות הכימיה בשכבת י"א .היציאה לפעילות
הייתה לאחר לימוד נושא הסוכרים בכיתה על פי הסילבוס
ותרגולו בהיקף של  10שיעורים .יום הפעילות נפתח במרכז
המבקרים של “חוות השוקולד של גליתא" בקיבוץ צובה (על
הדרך לירושלים )...בסרט על הפקת השוקולד ובטעימות
שוקולד המלוות בהסבר על ההרכב הכימי השונה של
סוגי השוקולד השונים ועל ההיבטים המדעיים של תהליך
הטמפור.
לאחר שצרכנו קצת סוכרים ואתגרנו את האינסולין ,המשכנו
בדרכנו לירושלים .הסיור במוזאון נפתח בהדגמות מלוות
הסברים שעסקו כולן בנושא הסוכרים .המדריכות שליוו אותנו
נבחרו במיוחד לסיור שלנו .שתיהן היו סטודנטיות למדעים
(לכימיה ולביולוגיה) שהפגינו רמה גבוהה של שליטה בחומר
ויכולת לענות לשאלות התלמידים.
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ההדגמות שנבחרו הן אלה:
■הבערת אבקת סוכר.
■יצירת צמר גפן מתוק.
■הסתכלות בגבישי סוכר תחת מיקרוסקופ.
■יצירת סוכריות טבעיות.
■טעימת קנה סוכר.
■בדיקת כמות הסוכר במזונות שונים (עגבנייה ,קולה
לעומת דיאט-קולה) על בסיס מדידת צפיפויות של
תמיסות.
■תמיסת סוכר ושבירת אור.
התלמידים נהנו מאוד מההדגמות ,התעניינו ושאלו שאלות
רלוונטיות לנושא.
לאחר סיום ההדגמות התחלקו התלמידים לשתי קבוצות .כל
קבוצה ביצעה פעילות שונה ,ולאחר מכן התחלפו הקבוצות
בפעילויות .קבוצה אחת עברה סיור מודרך בתערוכה “שדות
המחר"  -בתערוכה נחשפו התלמידים לרקע המדעי ,למחקר
האינטנסיבי ולחלק מהרעיונות המעניינים שהתפתחו בארץ
ובעולם עקב הצורך להתמודד עם סוגיית המזון העולמי.
בתערוכה שלושה מתחמי ְּפנִ ים המציעים חוויה התנסותית –
ומ ְעּבֶ ֶדת מידע; וכמה מתחמי
ַמ ְעּבֶ ֶדת ָׂש ֶדהַ ,מ ְעּבֶ ֶדת מזון ַ
חוץ למפגש עם גידולי מזון – חממה; בית-רשת ושטחי גידול
שונים .ההדרכה שקיבלו התלמידים הדגישה אלמנטים
הקשורים לכימיה וכוונה בעיקר לנושא הסוכרים.
במקביל עסקה הקבוצה השנייה בפעילות של בניית מודלים
של סוכרים .התלמידים התחלקו לשלשות ,קיבלו כרטיסיות
עם -QRים שהציגו מידע ומבנה של חד-סוכרים ודו-סוכרים.
כל קבוצה בחרה  3סוכרים שונים ובנתה להם מודלים לפי
ההוראות .השימוש בטלפונים הניידים היה גם לאיתור המידע
במהלך המשימה וגם לצילום התוצרים בסופה.
לאחר שכל קבוצה בנתה מודלים וגם סיירה בתערוכה עם
הדרכה ,קיבלו התלמידים שתי משימות נוספות .משימה
אחת עסקה בהרכב הסוכרים במזון שאנו צורכים .במרכז
התערוכה ניצב עמוד מוצרים גְ דול ממדים שבו ניתן למצוא

תמונה כיתתית במרכז המבקרים "גליתא"
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המדריכה מדגימה הבערת אבקת סוכר

מזונות שונים .כל קבוצה הייתה צריכה לבחור חמישה
מוצרים ,למצוא את כל רכיבי המזון הפחמימתיים שבו ולסווג
אותם לפי סוג הסוכר.
זו פעילות שמפתחת את האוריינות התזונאית-צרכנית של
התלמידים’ והיא מהווה לדעתי למידה משמעותית ורלוונטית
ביותר לחיי התלמידים גם כיום וגם בעתיד .גם בפעילות זו
נעזרו התלמידים בטלפונים החכמים שלהם כדי למצוא מהם
הסוכרים ה"מתחבאים" במוצר תחת שמות מסחריים שונים
ומשונים.
המשימה השנייה הייתה לבחור מושגים שמופיעים במיצגים
שונים בתערוכה “סיפורו של גרגר" ולמצוא את ההקשר
שלהם לנושא הסוכרים .בסוף היום הגישה כל קבוצה את
שלוש המשימות לבדיקה בליווי רפלקציה אישית על הסיור
של כל התלמידים .בסוף היום הועמד לרשותנו חדר עם מקרן
שבו תכננתי לסכם את היום ולסגור מעגל בהקרנת מצגת
העוסקת בכימיה של השוקולד .בסופו של דבר הערכת הזמן
שלנו לקתה בחסר כך שהסיכום לסיור נעשה כבר בהמשך
השבוע בכיתה...
אין ספק שההערכה החלופית מאפשרת לנו כמורים להיות
יצירתיים וללמד בצורה קצת שונה (לפחות חלק מהנושאים.)...
הגיוון בהוראה הוא מרענן מאוד גם למורה וגם לתלמידים,
וחשוב לפעמים לצאת קצת מהמסגרת ולהתנסות במשהו אחר.
או כמו שאמר לי בסוף היום אחד התלמידים “ :היה לנו יום
מתוק" ,וחברו ענה לו“ :מותק של כימיה!".

כימיה מתוקה ...טעימות שוקולד...
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פעילות א’ – בונים סוכר

במשימה זו עליכם לבנות דגמים של מולקולות סוכרים בעזרת
ספוגים צבעוניים וקיסמים .מעליכם בחדר תלויים דגמים של
מולקולות סוכרים לדוגמה.
לפניכם כרטיסיות של סוכרים שונים שבהם מידע על הסוכר ועל
מבנה המולקולה שלו.
על כל קבוצה לבחור שלושה סוכרים שונים  -שני חד-סוכרים
ודו-סוכר אחד .לקרוא את המידע על הסוכר ולבנות את דגם
המולקולה שלו .את הדגם שבניתם עליכם לצלם ואח"כ לצרף
את הצילום לעבודה.

בונים מודלים של סוכרים

שימו לב! את דגמי החד-סוכרים יש לבנות כך :את האחד
במבנה פישר ואת האחר במבנה הייוורת.
דף משימה לפעילות א'  -בונים סוכר

שתי עובדות חשובות על הסוכר

שם הסוכר

צילום דגם הסוכר שבניתם

פעילות ב’ – משימה בעמוד המוצרים
הסוכר  -פנים רבות לו...

הסוכרים מופיעים בשמות שונים ולא תמיד קל לזהות אותם.
בחרו חמישה מוצרים שונים המופיעים בעמוד המוצרים.
בדקו ברשימת הרכיבים של כל מוצר וקבעו אם יש בו סוכרים/פחמימות.
אם כן – פרטו מאיזה סוג הם.
לבסוף – בחרו מביניהם את המוצר המומלץ ביותר לאכילה
ונמקו את בחירתכם.
דף משימה לפעילות ב'  -עמוד המוצרים

המוצר

הסוכרים

סוג הסוכר

והמוצר המומלץ הוא_____________________________ :
הסיבה______________________________________ :
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פעילות ג’ – סוכרים במזון :פעילות בתערוכת “סיפורו של גרגיר"
לפניכם רשימת מושגים המוזכרים לפחות באחד המוצגים שבתערוכה.
הסתובבו בחלל התערוכה ,מצאו את המיצג שבו כל מושג נמצא.
הסבירו שבעה מהמושגים בקצרה וציינו את ההקשר של כל אחד מהם לנושא הסוכרים .ביכולתכם להיעזר גם במקורות מידע
נוספים.
המושגים הם :חלת דבש ,סובין ,פרחי דלועיים ,חיטה ,פופקורן ,בוטנים ,שוקולד ,סויה ,חלבה ,תפוחי אדמה ,ספירולינה ,בננה,
אפונה ,סלק ,חומרי תשמורת ,שיפון ,פופקורן ,שוקולית ,חיטת כוסמין ,שעורה ,גזר ,חיטת דורום.
דף משימה לפעילות ג' " -סיפורו של גרגיר"

המושג
והמיצג שבו הוא נמצא

הסבר קצר

ההקשר לסוכרים

רפלקציות של תלמידים בעקבות הפעילות:
אני נהניתי ביום הסיור ב"גליתא" ובמוזיאון המדע מכמה סיבות .ראשית ,היום היה כיפי ומגבש ויכולנו ללמוד בצורה מעניינת יותר ויצירתית
יותר את החומר מהשיעור ולמצוא יישומים שלו בחיי היומיום ,בעיקר אהבתי את הפעילות בה בדקנו מוצרים ואיזה סוגי סוכרים יש בהם.
בנוסף העבודה בקבוצות הייתה מהנה ומגבשת .בנוסף זה נתן לנו הזדמנות לדון עם חברים על החומר הנלמד וכך ללמוד אותו בצורה
יותר אקטיבית( .עמית ט).
יום הפעילות עזר לי להבין את החומר הנלמד בצורה הרבה יותר טובה ,דוגמה לכך היא כאשר ביצענו את הפעילות בה היינו צריכים
להרכיב סוכרים .בכיתה ,היה נורא קשה להבין את מבנה הסוכר מכיוון וזהו מבנה תלת ממדי ולכן קשה יותר להבין איך המבנה באמת בנוי
ולא איך רושמים אותו .כאשר עסקנו בבניית מולקולות הסוכר ,היה ניתן להבין בצורה הרבה יותר טובה איך הסוכר בנוי כי לא רק שאנחנו
באמת רואים אותו בכל ממדיו אלא אנחנו גם בונים אותו בעצמנו .יום הפעילות תרם לא רק לידע שלי בנושא סוכרים אלא גם לידע בנושא
כימיה בכללי .לדוגמה ,עשינו גם פעילות שהייתה בנושא ספקטומטריה וגם במהלך הסיור נגענו בנושאים שהיו קשורים לנושא צמחים
וחקלאות וגם ביצענו פעילויות שממחישות את נושא הסוכרים (כגון :הפעילות עם צמר הגפן) ( חן ש).
החלק האהוב עליי ביום הפעילות היה התערוכה על החקלאות ,מכיוון שלא למדתי ביולוגיה מכיתה ט' ולא יצא לי ללמוד הרבה על עולם
הצומח ועל התפתחותה של החקלאות זה היה מאוד מעניין לשמוע דברים שלא ידעתי ,אהבתי במיוחד את הקיר הירוק במוזיאון ואת
ההסבר על שיבוט הצמחים (האננס) .בנוסף ,כמובן שאהבתי גם את הסיור במפעל השוקולד ... .לסיכום ,אני חושבת שיום הסיור היה
מעניין ותרם להבנת החומר ולהעשרת הידע האישי שלי .אני חושבת שזה חשוב שימשיכו להיות פעילויות בסגנון הזה כדי לצאת מהמסגרת
הרגילה מדי פעם ולהבין איך החומר שאנחנו לומדים בא לידי ביטוי בעולם שמסביבנו( .מאיה א).
ובקשר לפעילות המסכמת שהתבקשנו להגיש בעקבות הסיור:
אני חושבת שהיא הייתה מוצלחת משום שהיא אפשרה לי הן להעמיק את הידע שלי בחומר הנלמד (מבנה הסוכרים וסוגיהם) והן להתמקד
בהקשרם לחיי היום יום ולמוצרי הצריכה/המודעות התזונתית שלנו .העובדה שהעבודה נעשתה בקבוצות של  4תרמה לי גם היא מבחינה
חברתית ואף לימודית ,שכן עזרנו זה לזה ושיתפנו פעולה שהביאה לתוצאות טובות יותר מעבודה ביחידים( .גל ש).
תחנה נוספת שאהבתי מאוד הייתה הסיור בתערוכת הסוכרים במוזיאון .התעניינתי לשמוע על צמחים ספציפיים ועל ההקשר שלהם
לסוכר (כגון :בננה ,קטניות ,ספרולינה ועוד) .דוגמאות ספציפיות ממחישות לי את החומר ותורמות להבנתו( .יובל ד).
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כרטיסיות סוכרים לפעילות א'  -בונים סוכר

סוכרוז Sucrose -

גלקטוז Galactose -

מנוז Manose -

צלוביוז Celobiose -

פרוקטוז Fructose -

גלוקוז Glucose -

לקטוז Luctose -
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מלטוז Maltose -
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מחוון להערכת סיור לימודי בנושא סוכרים
תאריך:

היעד בו נערך הסיור:
שמות התלמידים בקבוצה:
שלב ראשון – הכנת הסיור ( 15נקודות):
ניקוד
הממד
התלמידים…
מרבי
ניסוח
עונים תשובות מקיפות לשאלות הנתונות
 15נק’
התשובות
מבססים את התשובות על ידע מדעי ,רלוונטי ונכון
לשאלות
קריטריונים להערכה

הערכה

שלב שני – משימות במהלך הסיור ( 45נקודות):
ניקוד
קריטריונים להערכה
הממד
התלמידים…
מרבי

הערכה

התנהגות

 5נק’

שומרים על כללי הבטיחות והתנהגות במהלך הסיור

בניית
המולקולות

 20נק’

בונים את המולקולות באופן מדויק בשתי צורות ייצוג:
פישר והייורת והצגת עובדות חשובות על כל חומר.

מילוי
דפי עבודה

 20נק’

רושמים תשובות מלאות לשאלות הנתונות
מבססים את התשובות על ידע מדעי נכון

שלב שלישי – סיכום הסיור ( 40נקודות):
ניקוד
קריטריונים להערכה
הממד
מרבי
התלמידים…
מגישים דו"ח סיור מלא הכולל את כל המרכיבים
(דפי הכנה ,דפי עבודה ,דו"ח ניסוי ומשוב)
דו"ח
 20נק’
מגישים דו"ח קריא ומאורגן
הסיור
כותבים בצורה בהירה ועניינית בכל חלקי הדו"ח
משוב
רפלקטיבי

 10נק’

שפה
מדעית

 10נק’

הערכה

ניקוד

ניקוד

ניקוד

מתייחסים למידת העניין שהסיור עורר בהם
מציגים את הקשר בין הסיור לנושא הלימוד
משתמשים בשפה מדעית מדויקת ונכונה בכל חלקי הדו"ח

הערכה מסכמת של הסיור:
שלב ראשון

שלב שני

שלב שלישי

הערכת הסיור

חתימת המורה

הערות:
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ערן שמואל
המורה של המדינה 2018
ערן שמואל ,מורה לכימיה בתיכון רוטברג ברמת השרון מזה  8שנים ,בעל תואר שני לכימיה
מאוניברסיטת בר אילן ,זכה השנה בתואר המורה של המדינה .ניתן ללמוד על פעילותו הענפה
של ערן מתוך מכתב ההמלצה שכתבה עמיתתו קרן פרץ-מנדה:

"ערן חרט על דגלו את ההוראה האיכותית ,החווייתית המשלבת
מעורבות חברתית דרך הוראת הכימיה .מאז הגעתו של ערן לתיכון
( 8שנים) ,גדלה מגמת הכימיה מכיתה שמנתה  15תלמידים לשלוש
כיתות מגמה מלאות .שיעור אצל ערן הוא חוויה המלאה בניסויים
וקישורים לחיי היום יום .ערן מלמד את תלמידיו באהבה והתלהבות
שיש לו למקצוע ,והם דבקים בהם".
ערן רואה את תלמידיו במגמה ממש כמחנך :מעניק יחס אישי גם מעבר לשעות
הלימודים ומקפיד לבצע שיעורי חינוך המתכתבים עם הכימיה  -שיעורים על
פרימו לוי ביום השואה ,קישור שיר הרעות לקשרים כימיים ,הישגים מדעיים
בחברה הישראלית ועוד.
ערן יזם בביה"ס פרויקטים של מעורבות והתנדבות קהילתית של מגמת הכימיה.
בחנוכה יוצאת המגמה עם ערן בשעות אחה"צ לחלק סופגניות בבית לוינשטיין
ברעננה; בנוסף  -הוא יוצא עם תלמידיו לפרויקט התנדבות בגני הילדים בעיר
שבמסגרתו התלמידים מפעילים את ילדי הגן בעזרת ניסויים כימיים שעבדו
עליהם ולאחר שהבינו את הכימיה שעומדת בבסיסם .בפרויקט משתתפים כ15 -
גנים ברחבי רמת השרון זו השנה השלישית ,וכל שנה גנים נוספים השומעים
על הפרויקט המוצלח מעוניינים להצטרף .פרויקט קהילתי נוסף שיזם ערן הוא
פעילות בבית האבות "מקום בלב" ,שם התלמידים מכינים עם האוכלוסיה
המבוגרת קרם ידיים ומנעימים את זמנם.
ערן מאמין בקיימות ובחינוך לאיכות הסביבה ,ולכן כתב יחידת לימוד שלמה על
גז טבעי (בהיבט הכימי והאקולוגי) ,וקיבל אישור ממשרד החינוך ללמד אותה
לבגרות (במסגרת ה .)30 %-הוא אף יזם נסיעה לירושלים ומפגש לתלמידים בנושא זה עם שר האנרגיה ,השר שטייניץ.
בכל שנה ערן מארגן כנס תלמידים אזורי שבו מתארחים בביה"ס תלמידי מגמת כימיה מבתי-ספר באזור .בכנס הרצאות
חיצוניות בנושא מרתק ועדכני (השנה בנושא תאי דלק ואנרגיה ירוקה) וחשיפת התלמידים לעתודה הכימית בצבא .גולת
הכותרת היא המושבים המקבילים שבהם התלמידים מרצים בפני עמיתיהם מבתי ספר אחרים על נושאים שונים ומגוונים
שמעניינים אותם בכימיה .בכנס משתתפים כל שנה כ 250 -תלמידים.
ערן מורה מוביל של קהילת מורי כימיה בשרון ,ובמסגרת זו הוא משתף מורים ברעיונותיו וכן בפעילויות שהוא מוביל בבית
הספר .על-ידי כך ערן משפר את הוראת הכימיה בפרט ואת ההוראה האיכותית בכלל באזור השרון.
ערן מלמד גם במגמת הביוטכנולוגיה בתיכון .הוא מלמד תוכניות לימוד המשלבות ביולוגיה ,כימיה ומדעי החיים עם מדעי
המחשב כחלק מלמידה בינתחומית .גם בנושא זה הוא מקפיד לחנך את תלמידיו בבחירת נושאי שיעור הדנים בשאלות אתיות
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בנושא המדע .לדוגמה :הוא פיתח יחידת הוראה שאותה לומדים תלמידי המגמה ביום האיידס הבינלאומי – יחידה הדנה
בתרופות הקיימות ובדרכי המניעה .ערן פיתח גם יחידת הוראה בנושא תרופות “יתומות” ,אשר סביבן מתנהל דיון על המחיר
היקר של פיתוח תרופה ועל הבעייתיות של רכישתה במדינות העולם השלישי.
ערן לא מוותר על אף תלמיד .הוא משקיע מזמנו הפנוי לעזור ,לדחוף ולתת הזדמנויות .תלמידיו הולכים אחריו באש ובמים גם
שנים רבות לאחר שסיימו את לימודיהם בביה"ס .כל שנה מתקיים ברחבי העולם "יום המול" (יחידה חשובה בכימיה ,וזהו יום
"חג" המתרחש ב .)23 .10 -ביום זה מתקיים בביה"ס מפגש בוגרי מגמה עם הרצאה מעניינת (צבעי מאכל ,תקשורת כימית
של בעלי חיים ,הכימיה שבאהבה ועוד) שערן מעביר יחד עם שאר מורי המגמה .בכל שנה אנחנו נדהמים לראות את כמות
התלמידים הבוגרים שחוזרים ,כי הם מתגעגעים ומעריכים.
ערן הוא מורה מוערך מאוד ברמה הארצית ואף זכה בפרס המורה הצעיר המצטיין מטעם החברה הישראלית לכימיה .בנוסף
לכך הוא זכה בפרס המורה המחוזי המצטיין במחוז תל אביב.
כל הפעילויות הנ"ל נעשות על-ידי ערן בצניעות וחדווה המיוחדים רק לו .על כן ערן הוא הבבואה המושלמת של המורה של
המדינה.
ערן נשאל מספר שאלות שיזרו אור על נקודת מבטו האישית על עבודתו.
מהי המשמעות של הביטוי “המורה של המדינה” מבחינתך?
אינני אוהב את הביטוי "המורה של המדינה" .האם ניתן להשוות מורה לחינוך מיוחד למורה לספרות ,מתמטיקה או תנ"ך? האם
ניתן להשוות מורה בתיכון למורה ביסודי? האוכלוסייה שונה ,ההתמודדות שונה .....לטעמי ,כל מורה שאוהב את תלמידיו,
שמלמד מתוך תשוקה והתלהבות ומשאיר חותם בלבבות תלמידיו  -הוא המורה של המדינה.
אילו טיפים אתה יכול לתת למורי הכימיה מבחינה פדגוגית ,מבחינת ניהול הכיתה ובכלל?
יאנוש קורצ'ק אמר כי "אין לתת לתלמיד מורה שאוהב את הספר אבל לא אוהב אדם" .וויליאם ייטס (חתן פרס נובל לספרות)
אמר כי "הוראה אינה מילוי ְמכל כי אם הצתת שלהבת" .אני מניח שאין חולק על המשפט הראשון ,אבל מהי באמת הוראה
איכותית? כיצד מציתים שלהבת?
התשובה לכך בעיניי טמונה בחזון האישי של כל אחד ואחת מאתנו .עלינו להגדיר לעצמנו את תפיסות התפקיד שלאורן נפעל
בכיתה .מימוש החזון יתבצע על ידי הצבת מטרות וקביעת יעדים אופרטיביים שניתן לממשם לאורך השנה .לדוגמה ,אם
תפיסת התפקיד שלי היא הוראה המזמנת הזדמנויות לתלמידים לדבר מול קהל ,הרי הצבת יעד כמו קיום או השתתפות בכנס
כימיה אזורי יענה על תפיסת התפקיד.
נדבך נוסף ,חשוב מאין כמוהו ,הוא עבודה בצוות .הצבת יעדים והובלת שינויים לא יתממשו ללא צוות שיש לו מטרות משותפות.
בבית ספרי זכיתי לעבוד יחד עם קרן מנדה ,מורה רגישה ואנושית ,שחינוך והובלת תלמידים ללמידה והצלחה הופכים אותה
לדמות משמעותית כל כך עבורי ועבור התלמידים .החוזקות של כל אחד מאתנו הופכים את עבודת החינוך בבית ספרנו לקלה
יותר ונעימה יותר.
איזה מסר אתה רוצה להעביר למשרד החינוך בנושא הוראה ולמידה של כימיה?
בשנים האחרונות אנו חווים עלייה משמעותית במספר התלמידים הניגשים לבחינת הבגרות .זהו אינטרס עליון של מדינת
ישראל ומושא לגאווה גדולה .הסיבות לכך רבות ,אבל העיקרית שבהן טמונה בעבודה הקשה של המורים בכיתות .לראשונה
אנו חווים תוספות תקציביות כמו הצטיידות במעבדה ,סבסוד סיורים ,הגדלת מספר ההשתלמויות והרחבת מספר קהילות
המורים .ההשקעה במורים נותנת את אותותיה .ללא שיפוץ מעבדות ,תמיכה ברכישת ציוד מתקדם ותמריצים להקמת מגמות
חדשות ,ייפגעו מאוד לימודי הכימיה בישראל.
ערן ,גאים בך ומברכים אותך .אנחנו מקווים שתהווה דוגמה לדור החדש של מורי הכימיה בישראל!
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פרס מורה מצטיין
כנס החברה הישראלית לכימיה

2018

להלן הזוכים בפרסי החברה הישראלית לכימיה להצטיינות בהוראה לשנת  .2017הפרס ע"ש דליה צ'שנובסקי הוענק לשני מורים
ותיקים :גב' ידידה גוטליב מבית הספר התיכון ע"ש בליך ,רמת גן ,ומר דויד אלטשולין מבית הספר החקלאי כדורי .בפרס המורה
הצעירה המצטיינת זכתה גב' רות אדלר מבי"ס מקיף הדסים ,אבן יהודה ,ובי"ס מדעי כפר בתיה ,רעננה.
רות אדלר זכתה בפרס על תרומותיה המגוונות לקידום לימודי
הכימיה ולהגדלת מספר הלומדים ,מתוך שליחות ומשאיפה לעורר
סקרנות ואהבה למקצוע .היא בעלת תואר ראשון ושני בכימיה
מהטכניון ,ובנוסף ,למדה מינהל עסקים באוניברסיטאות חיפה ות"א.
היא היתה חוקרת מו"פ בחברת לידקס (  ,)1982 -1980המשיכה
בחברת הנפט פז במגוון תפקידים (  ,)1996 -1981היתה מנהלת
עסקית בחברת רודיה ישראל (  ,)2005 -1997כיהנה כסמנכ"ל
פיתוח ושווק כימיקלים בחברת אורוקיה ישראל ( ,)2006 -2005
היתה מנהלת פיתוח ושווק כימיקלים בחברת דיפוכם ( )2008 -2007
ומנהלת פיתוח ושווק כימיקלים בחברת י.ס .אשכנזי ( .)2009 -2008
בשנים  2010 -2009שינתה כוון ולמדה לתעודת הוראה בטכניון
ובאוניברסיטת בר-אילן .היא לימדה בבית הספר "איש שלום" כפר
יונה וכן בבי"ס ש"י עגנון נתניה .כיום היא מלמדת בבי"ס מקיף הדסים
ובי"ס מדעי כפר בתיה .רות הגיעה להוראת הכימיה מתוך שליחות
לקדם את לימודי הכימיה ולהנגיש את תכני הלימוד לכלל התלמידים מתוך רצון לעורר סקרנות ואהבה למקצוע .היא הפכה את
הכימיה למקצוע אהוד ומבוקש בבית הספר.
תלמידיה מעידים כי היא מורה מקצועית ומרתקת ,המעניקה להם יחס אישי .עמיתיה להוראה מעידים על תרומות לצוות
מניסיונה העשיר .היא מלווה במקצועיות ובמסירות מורה חדש לכימיה ועבדה בשיתוף פעולה גם עם צוות מחטיבת הביניים
לבניית תכנית שש שנתית ולחיזוק הכימיה בחטיבה .הפרס למורה הצעיר/ה מיועד למורים בתחילת דרכם ,כלומר ההתייחסות
היא לגיל האקדמי ולא לגיל הביולוגי.
עד היום הוענקו הפרסים הללו למורים צעירים מכל בחינה .הפרס לרות הוא חסר תקדים ,מכיוון שמאחוריה אמנם קריירה
ארוכה ומרשימה ,אבל היא בתחילת דרכה בהוראה .אין ספק שסיפור ההצלחה של רות יהיה מודל ייחודי לחיקוי ,וכולנו תקווה
כי אנשי תעשייה נוספים ייצעדו בעקבותיה לקידום הוראת הכימיה בישראל.
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ידידה גוטליב זכתה בפרס על תרומותיה להכשרת דורות של מורי כימיה
ולהוראת הכימיה ,תוך שימוש בשיטות הוראה חדשניות .היא בעלת תואר
ראשון בכימיה ותואר שני בביוכימיה ,שניהם מאוניברסיטת תל אביב.
היא מורה לכימיה משנת  1985ועד היום בתיכון "בליך" ברמת גן ,בו
הייתה גם רכזת הכימיה .היא כתבה ספרי תרגול ,הייתה מדריכה לכימיה
וכיום משתתפת בקהילת המורים המובילים ובנוסף מובילה את קהילת
המורים בחולון .ידידה היא מורה אכפתית ,מסורה ויוזמת .שיעוריה
מגוונים ,מעניינים וברמה גבוהה ,תוך שהיא מקשרת את נושאי הלימוד
לחיי היומיום .היא מפתחת בתלמידים חדוות למידה ,שאיפה למצוינות,
עניין וסקרנות רבה למקצוע הכימיה ,ומובילה את התלמידים להישגים
גבוהים במבחני הבגרות .בכל המסגרות הללו היא הדריכה ומדריכה
מורים צעירים וותיקים .היא תמיד קשובה ,מקצועית ,חולקת ידע ,מעודדת
יוזמות לימודיות ,משתפת בחומרי לימוד ובחידושים מדעיים .תרומתה
להעלאת המקצועיות של המורים גדולה מאד .ידידה היתה שותפה
בכתיבתם של שני ספרי תרגול לקראת הבגרות" ,חומר למחשבה ",המוכרים היטב למורים ולתלמידים רבים .בשנים האחרונות,
היא שותפה בהובלה של הקורס למורים בתחילת דרכם בהוראת הכימיה ,מטעם הפיקוח של הכימיה.

דויד אלטשולין זכה בפרס על גישתו החינוכית המיוחדת לתלמידים
ועל הצטיינות בהוראה במגוון תוכניות ,כולל מגמת הכימיה והמגמות
הטכנולוגיות .דויד הוא בעל תואר ראשון בכימיה ותואר שני בהוראת
המדעים ,שניהם מהטכניון .הוא החל את דרכו המקצועית ככימאי במפעל
"דשנים וחומרים כימיים ",ומשנת  1997הוא מלמד כימיה בתיכון כדורי
בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה .בשנים האחרונות הוא משמש גם
בתפקיד רכז כימיה .סיפורו של דוד הוא סיפורו של דור המורים הוותיקים
לכימיה שהחלו דרכם ככימאים בתעשייה הכימית ,ובחרו לשנות כיוון
ולעבור הסבה מקצועית כדי לחנך את דור הכימאים הבא .הוא מורה
מקצועי ,בעל ידע עמוק בכימיה ,חרוץ ,מסור וצנוע .יחסו אל התלמידים
הוא אנושי ואכפתי ,הוא משקיע את כל כולו בכל תלמיד ותלמידה במסירות
רבה ומדבר עם תלמידים "בגובה העיניים ".הוא מורה מרתק ,המלמד
כימיה ברמה גבוהה ופועל כקוסם המהפנט את תלמידיו .דרכי ההוראה
שלו והגישה החינוכית הייחודית שלו גורמים לתלמידים לאהוב את מקצוע
הכימיה.

הפרסים הוענקו במסגרת הכנס השנתי ה 83 -של החברה הישראלית לכימיה במלון דויד אינטרקונטיננטל בת"א ,ב13 -

לפברואר.2018 ,

ברכות לידידה ,דויד ורות על הישגיהם!
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פאדיה חטיב  -מורה מצטיינת
במסגרת חגיגות  70שנה לישראל
פאדיה חטיב מורה לכימיה ,רכזת המקצוע ורכזת פדגוגית
והמלמדת זה  31שנה בתיכון עמל אבראהים קאסם,
נבחרה כמורה מצטיינת במסגרת חגיגות  70שנה למדינה.
ב 25 -באפריל  2018התקיים טקס מצטייני משרד החינוך,
שכלל חלוקת תעודות למורים ולתלמידים מצטיינים.
הטקס התקיים במעמד נשיא המדינה מר ראובן ריבלין
ושר החינוך מר נפתלי בנט.
הטקס היה מרשים ומכובד ,התעודות למורים המצטיינים
ולתלמידים המצטיינים חולקו ע"י מנכ"ל משרד החינוך ,מר
שמואל אבואב .בנוסף נתן כל תלמיד מצטיין ורד אדום
למורה מצטיין.
מנהל בית הספר ,מר מוחמד קאסם ,המליץ על פאדיה בזו
הלשון:

“המורה פאדיה היא מורה המחויבת למערכת ,לתפקידה ולתלמידיה .יכולת הנתינה שלה היא בלתי מסויגת.
המורה פאדיה היא מורה ערכית ,אנושית ומכילה .עקרונות אלה הופכים את עבודתה הפדגוגית לעבודה
איכותית ומיוחדת ברמות בלתי רגילות”.

הזמנה
בית הנשיא

משרד החינוך מתכבד להזמין אתכם לטקס המצטיינים בסימן

 70שנות חינוך
במעמד:

נשיא המדינה ,מר ראובן ריבלין
שר החינוך ,מר נפתלי בנט

יום רביעי ,י׳ באייר תשע״ח 25 ,באפריל 2018
בבית הנשיא ,רח׳ הנשיא  ,3ירושלים
פתיחת שערים בשעה 15:00

הכניסה כרוכה בבידוק ביטחוני ותתאפשר בהצגת תעודה מזהה ובדיקה ברשימות מוזמנים |
קבלת פנים וכיבוד קל יתקיימו לפני תחילת הטקס | הכניסה מרחוב הנשיא  ,3ירושלים | לא תותר
כניסה עם נשק | כניסת אורחים תתאפשר מהשעה  | 15:00סגירת שערים בשעה  | 16:45האירוע
מתקיים בגינת בית הנשיא ,נא להגיע בלבוש הולם ובהתאם למזג האוויר | אין הסדרי חנייה במשכן
חובה לאשר הגעה בקישור הבאhttp://bit.ly/2tHD3tE :
לעדכונים ושאלות ניתן לפנות לשלומית ראונרshlomitrau@education.gov.il :
מספר טלפון054-5662728 :
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"זבל של אדם אחד הוא האוצר של אדם אחר"
הפקת אנרגיה משריפת פסולת ביתית ,ניסוי חקר רמה *2
דניאל באלק ,ירדן אוחנונה ורון קובלנקו ,אורט ערד ,בהנחיית המורה יעל חורב

כשנרשמנו לתחרות “יש לנו כימיה" מההתחלה ידענו שאנו רוצים לעשות חקר בנושא משמעותי .כשחשבנו ברצינות על הנושא
עלו הרבה רעיונות הקשורים למחזור ,ולכן החלטנו לחפש מפעלים או חברות העוסקות בנושא זה על מנת לקבל השראה .כך
נתקלנו בעבודתן של “מטמנות אפעה"  -אתר הטמנת הפסולת הגדול ביותר במדינת ישראל .הסיור באתר היה הטריגר לניסוי
שביצענו.

על הסיור

קבענו להיפגש עם מר קובי ביטון ,מנהל תפעול אתר אפעה .הוא הראה לנו את האתר ,הסביר לנו על עבודתו של האתר ועל
הפרויקטים הנוכחיים והעתידיים שלהם ,כפי שמובא להלן.
אתר זה מקבל  4 ,000טון פסולת ביתית כל יום .בסך הכול מועברים לאתר כ 70 %-מהפסולת בישראל .האתר מטפל בפסולת
באמצעות התשתיות הסביבתיות וההנדסיות המתקדמות ביותר ,זאת בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה ורשויות
אחרות .כלל הפסולת מועברת לתאי הטמנה ,שבהם האשפה נערמת ומעליה שכבת אדמה על מנת למנוע פליטת גזים
לאוויר ועל מנת להקטין ככל האפשר את הפגיעה הנופית .בבסיס הערימה מערכת איטום העשויה משכבת חרסית ומעליה
שכבת איטום סינתטית ,שאינה מאפשרת לתשטיפי פסולת לחלחל אל תוך הקרקע .בכל תא הטמנה מותקנת מערכת לאיסוף
* ניסוי חקר זה זכה בפרס ראשון בתחרות "יש לנו כימיה" בשנת תשע"ח
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תשטיפי פסולת ,העשויה משכבת חצץ ומערכת איסוף והובלת התשטיפים בצנרת פלסטית .התשטיפים נאספים אל מחוץ
לתאי ההטמנה ומועברים לבריכות אידוי שבהן הם מטופלים .הטיפול הוא על ידי אידוי המים המהווים את עיקר נפח התשטיף
(במצב הנוכחי האידוי אינו מספיק מהיר ,ועל כן הם מחפשים דרכים לייעל את התהליך) .המוצקים שוקעים עד שנפח בריכת
האידוי מצטמצם ,ואז הם מוטמנים באתר .בשתיים ממטמנות האתר מותקנת מערכת לאיסוף הביו-גז (מתאן) .הגז נאסף
מתאי ההטמנה באמצעות מערכות קידוחים החודרים לעומק של כ 20 -מ’ אל תוך גוף הפסולת .הגז נאסף למערכת מבוססת
גנרטורים ,אשר משתמשת במתאן השרוף להפקת חשמל ,וכך נוצר במפעל חשמל “ירוק" המאפשר לספק חשמל לעיר בינונית
בישראל .עודפים של מתאן מועברים אל לפיד אשר שורף אותם .באופן זה המערכת מונעת פליטה של הביו-גז אל האוויר.
בניסוי נבחן את האנרגיה הנפלטת משריפת חומרים שונים הנזרקים כפסולת .תהליך כזה יאפשר הפקת אנרגיה ממקור
מתחדש ויוריד את התלות במקורות אנרגיה בלתי מתחדשים כדוגמת פחם.

אתר הטמנה של פסולת

רקע מדעי

תגובה אקסותרמית היא תגובה כימית שבמהלכה אנרגיה נפלטת לסביבה ,להבדיל מתגובה אנדותרמית ,שבמהלכה האנרגיה
נקלטת מהסביבה .בתגובה אקסותרמית אנתלפיית התגובה היא שלילית.
פחם  -הפחם הוא מקור אנרגיה חשוב ועיקרי בעולם כיום ,הוא מהווה  30 %ממשק האנרגיה העולמי ו 50 %-ממשק החשמל
העולמי .בתגובת שריפה של פחם נפלט לאוויר פחמן דו-חמצני ,גז המגביר את ההתחממות הגלובלית .בימינו השימוש העיקרי
בפחם הוא להפקת חשמל באמצעות טורבינה המשתמשת בחום המופק ממנו בזמן בעירתו .כמחצית מהחשמל בעולם מופק
כיום בתחנות כוח מבוססות-פחם .צריכת הפחם במאתיים השנים האחרונות גדלה פי מאה .כריית פחם היא עבודה מפרכת
ובתהליך שריפה של פחם נוצר זיהום רב של חלקיקים נשימתיים .על כן אנו מנסים למצוא לו תחליף מזהם פחות.
תגובת השריפה:

)C (s) + O 2(g) → CO 2(g

חום שריפה של פחם לפי הספרות  .393.5 kJ/molבניסוי זה נשרוף  4גרמים .מסה מולרית של  12גרם למול ,כלומר ,נשרוף
 1/3מול פחם ,והחום הנפלט צפוי להיות  .131.2kJבניסוי השתמשנו בפחם עץ ,בעוד שבתחנות כוח משתמשים בפחם אבן,
וזאת משום שזה חומר הגלם שהיה ברשותנו.
אתנול בריכוז  :95%תרכובת אורגנית ממשפחת הכוהליים שנוסחתה .C 2 H 5 OH :בניסוי שלנו האתנול משמש כחומר בעירה
המסייע בהצתת כל החומרים ,ונפחו (ומסתו) הוא גורם קבוע בניסוי.
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דגני קורנפלקס :תירס הוא צמח ממשפחת הדגניים ,המהווה כיום את הגידול החקלאי
הנרחב ביותר בעולם .רובו מורכב מעמילן שהוא פולימר המורכב מיחידות חוזרות של
גלוקוז .הערך הקלורי של הקורנפלקס ,כפי שכתוב על אריזת "קורנפלקס של אלופים
 פתיתי תירס קלויים" של "תלמה" הוא 381 :קילו-קלוריות ל 100 -גרם .בניסוי שלנוהשתמשנו ב 4 -גרמים של קורנפלקס ,שלפי החישוב מהווה כ 15 .24 -קילו-קלוריות,
השווים ל 63 .64 -קילו-גאול לארבעה גרם.

בגד  100 %כותנה :כותנה היא סיב רך הצומח סביב זרעי צמח הכותנה .סיב זה
משמש לרוב לטוויית חוטים ואריגתם לבד רך ו"נושם" .כאשר נוקתה הכותנה והוסרו
ממנה שעווה וחלבונים ,נותר פולימר טבעי של תאית טהורה שממנה מייצרים בדים.
תאית היא פולימר המורכב משרשראות ארוכות של מולקולות גלוקוז-בטא .הנוסחה
הכימית של תאית היא.(C 6 H10 O 5 ) n :
בחרנו בחומר זה מכיוון שבדים קרועים רבים נזרקים לפח ומזהמים את הסביבה.
בעזרת ניסוי זה אנו מנסים למצוא ניצול טוב של הבדים במקום להעבירם למטמנות
ומזבלות ,הכותנה גם משמשת כייצוג לביגוד הנזרק לפח בחקר שלנו.
קלקר :הקלקר ,הידוע גם בשם פוליסטירן מוקצף ,הוא פולימר של המונומר סטירן
שנוסחתו הכימית היא  .(C 8 H 8 ) nזהו פחמימן נוזלי שמופק באופן מסחרי מנפט .החומר
הזה אינו מתכלה אף פעם ,הוא מזהם את הסביבה במטמנות ,ועל כן הוא מהווה בעיה
סביבתית מהגדולות בעולם .בניסוי בדקנו את האופציה להפיק אנרגיה משריפת קלקר.
הקלקר משמש כייצוג לפלסטיקים ולפסולת המלאכותית הנזרקים לפח בחקר שלנו.

חישוב חום שריפה :את האנרגיה הנפלטת (  )kJאנו נחשב על ידי בדיקת הפרש הטמפרטורות בנוזל אשר מהווה חלק
מהסביבה של המערכת ,לפני ואחרי השריפה ,ולאחר מכן על ידי הצבה בנוסחה Q = mCpDT
 - Qהחום במערכת;  - mמסת החומר הנשרף;  - Cpקבול חום סגולי של הנוזל (הסביבה) שמקיף את המערכת( .מים 4.19 -
 - DT ,)kJ/Kg°Cהפרש הטמפרטורה של הנוזל.

חישוב חום שריפה של אתנול :חום שריפה של אתנול נוזלי  :DH c = -1370.7 kJ/molבניסוי היה שימוש ב 13 .41 -גרם
אתנול  .95 %מסה מולרית של אתנול 46 :גרם למול.
נחשב את כמות האנרגיה התאורטית שנפלטה.
חישוב מספר מולי האתנול שנשרפו:
13.41g*0.95/46g/mol= 0.277mol
האנרגיה שנפלטה0.277*1370.7=379.6 kJ :
חישוב כמות האנרגיה שנקלטה ע"י המיםQ=502*4.19*50/1000=105.2kJ :
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קלורימטר :הוא מכשיר מדידה המשמש לביצוע מדידה של חום הנפלט מתגובות כימיות או משינויים פיזיקליים .קלורימטר
פשוט מורכב ממדחום המחובר למכל מבודד ,ותפקידו למצוא את אנתלפיית השינוי לכל מול של חומר בתגובה בין שני חומרים.
מוסיפים את החומרים לתוך הקלורימטר ומודדים את הטמפרטורות לפני ואחרי תום התגובה .כופלים את שינוי הטמפרטורה
במסה ובקיבולות חום מסוימות ומקבלים את ערך האנרגיה הנפלטת במהלך התגובה (בהנחה שהתגובה אקסותרמית).
מחלקים את שינוי האנרגיה במספר המולים של החומר ומקבלים את אנתלפיית השינוי של התגובה.
נבנה קלורימטר מאולתר כך:
המערכת מכילה:
● ● ְמכל מבודד (באיור בצבע ירוק)
● ● ְמכל שריפה עשוי מתכת
(באיור בצבע אפור)
● ●מד טמפרטורה
● ●נוזל (באיור פני הנוזל בכחול)
● ●משקולות (באיור בצבע שחור)
איור של מערכת הניסוי

מערכת הניסוי  -קלורימטר

תיאור המערכת
בתוך מכל מבודד ממוקם מכל שריפה ממתכת שאליו מחוברות משקולות מתכת במטרה
למנוע מהמכל לצוף .סביב מכל השריפה יש נפח ריק אשר ממולא בנוזל’ ובתוך הנוזל מד
טמפרטורה .לתוך מכל השריפה יוכנס החומר האורגני הנבדק .כתוצאה מהשריפה ייפלט
חום ,חומר המבנה של מכל השריפה יאפשר מעבר חום מיטבי לנוזל .המכל החיצוני מבודד,
וכך יימנע איבוד חום לסביבה .מכל השריפה פתוח בשביל לאפשר כניסת חמצן אשר הכרחי
לבעירה מלאה .המערכת נבנתה ממכל עשוי אלומיניום שלתחתיתו הודבקו משקולות.
המכל הוכנס לכוס זכוכית אשר סביבה חומר מבודד .מסביב לחומר המבודד הוספנו מעטפת
של אלומיניום מטעמי בטיחות (על מנת למנוע התלקחות).

מהלך החקר

שאלת החקר שבחרנו :כיצד סוג החומר הנשרף משפיע על כמות האנרגיה הנפלטת?

תגובת שריפה בקלורימטר

משתנה בלתי תלוי :סוג החומר הנשרף .בחרנו שהגורם הקבוע יהיה מסת החומר על מנת
שנוכל להשוות בין חומרים שונים.
משתנה תלוי :כמות האנרגיה הנפלטת (  .)kJאת האנרגיה הנפלטת נחשב על ידי בדיקת הפרש הטמפרטורות בנוזל לפני
ואחרי השריפה ,ולאחר מכן על ידי הצבה בנוסחה .Q = mCpDT
השערה :אנו משערים כי בכל תהליכי השריפה תיפלט אנרגיה לסביבה .קשה לקבוע איזה חומר יפיק הכי הרבה אנרגיה.
ניסינו לחשב לפי אנרגיית קשר אך החישוב מתאים לחומרים גזיים בלבד בגלל שבנוסחה זו לא הובאו בחשבון קשרים בין-
מולקולריים .בכל הפסולות שאנו מתכוונים לשרוף ישנם קשרי ואן-דר-ואלס ולכן נוסחה זו לחישוב אינה מתאימה לנו .לפי
ידיעתנו ,הדרך המקובלת לחשב אנרגיה היא רק בעזרת קלורימטר מקצועי.
חום שריפה של פחם לפי הספרות  .393 .5 kJ /mol -בניסוי זה נשרוף  4גרמים .מסה מולרית של  12גרם למול ,כלומר ,נשרוף
1 /3מול פחם ,והחום הנפלט צפוי להיות .131.2kJ
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החום הצפוי משריפת קורנפלקס הוא  63 .64קילו ג'אול (כפי שתואר ברקע התאורטי) .לכן אנו משערים שהפחם יפלוט יותר
אנרגיה .כיום משתמשים בתירס כמקור אנרגיה ,ולכן אנו משערים שהקורנפלקס העשוי מתירס יהיה אחד מחומרי הפסולת
שמפיקים הכי הרבה אנרגיה.

תכנון הניסוי
ציוד וחומרים

● ● 4גרמים קורנפלקס אלופים (תירס).

● ●משפך.

● ● 4גרם בגד מ 100%-כותנה.

● ● 5כוסות כימיות של  800מ''ל.

● ● 4גרם פחם.

● ●מאזניים.

● ● 4גרם קלקר.

● ●סטנד עם תפסן.

● ● 67.05גרם אתנול  90( 95%מ''ל).

● ●מצית ארוכה.

● ● 2510גרם מים.

● ●סטופר.

● ● 5משורות זכוכית של  20מ''ל.

● ●קלורימטר מאולתר (כמו שצוין ברקע המדעי).

מהלך הניסוי

הבקרה בניסוי :חיצונית  -שריפת אתנול ללא חומר נוסף .בכל אחד מהניסויים מוסיפים כמות זהה של אתנול על מנת להתחיל
את הבעירה .בבקרה נבצע שריפה של אתנול לבד .בדיקת כמות האנרגיה שנפלטת בשריפת אתנול לבדו יכולה להיות מושווה
לערך ספרותי וההפרש ביניהם יהווה את איבודי החום לסביבה (איבודי החום שאינם נקלטים ע"י הנוזל) במערכת הניסוי.
גורמים קבועים :מסת החומר הנשרף היא קבועה; הנוזל בקלורימטר  -מים; נפח נוזל בקלורימטר; טמפרטורת מים התחלתית;
מסת האתנול וריכוז האתנול; משך זמן השריפה*; טמפרטורת הסביבה; כלי המדידה (קלורימטר ,מד טמפרטורה ,כלי קיבול
למדידת נפח ,מאזניים).
*נאספו נתונים לגבי הטמפרטורה בזמנים קבועים ועד שהמערכת כבתה .ראינו כי לאחר פרק זמן מסוים כל המערכות הגיעו
לטמפרטורה המקסימלית שלהן ,ולכן החלטנו להתייחס לזמן בעירה קבוע.
חשוב לשמור על גורמים קבועים אלה על מנת שהאיבוד לסביבה יהיה זהה ונוכל להשוות בין החומרים השונים.

שלבי הניסוי

■שקלו  13 .41גרם (  18מ"ל) אתנול  95 %בתוך משורה של  20מ''ל .חזרו על הפעולה  4פעמים נוספות.
■שקלו  4גרם מהחומרים הבאים :פחם ,בגד  100 %כותנה ,קורנפלקס (תירס) ,קלקר.
■שקלו  502גרם מים בתוך כוס כימית של  800מ''ל (נפח זה נקבע מאחר שזה נפח המים שיש להוסיף על מנת שגובה המים
יהיה בדיוק עד סף תא השריפה) .חזרו על הפעולה  4פעמים נוספות.

■שפכו את המים לתוך הקלורימטר במקום המיועד לו.
■העבירו את ה 13 .41 -גרם אתנול לתוך תא השריפה של הקלורימטר.
■רשמו את טמפרטורת המים ההתחלתית (לפי הוריית מד טמפרטורה של הקלורימטר).
■הכינו את הסטופר ובעזרת מצית ארוכה הציתו את האתנול.
■רשמו את הוריית מד הטמפרטורה בזמנים שבטבלה ומלאו את הטבלה:
זמן (דקות)
טמפרטורה
(צלזיוס)
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■החליפו כל פעם את המים במים האחרים ששקלתם ,על מנת להתחיל מאותה טמפרטורת מים וחזרו על השלבים עם
החומרים הבאים:
1.1אתנול ללא חומר נוסף (הבדיקה תבוצע פעמיים).
 42.2גרמים בגד מ 100 %-כותנה  13 .41 +גרם אתנול (הבדיקה תבוצע פעמיים).
 43.3גרמים פחם  13 .41 +גרם אתנול.
 44.4גרמים קורנפלקס (תירס)  13 .41 +גרם אתנול.
 45.5גרמים קלקר  13 .41 +גרם אתנול.
■סכמו את כל התוצאות בטבלה אחת.
■חשבו את האנרגיה הנפלטת למים בעזרת הנוסחה הבאה לחישוב אנרגיית חום.

תצפיות
אתנול :הטמפרטורה ההתחלתית לפי ראיית מד הטמפרטורה הייתה  18מעלות צלזיוס .ברגע שהצתנו את האתנול חסר
הצבע הופיעה להבה גדולה ,והטמפרטורה החלה לעלות .בתום התגובה לא נשאר אתנול במכל שריפה ,והוא והמים היו חמים
למגע( .ביצענו את הניסוי פעמיים כדי לבדוק חזרתיות)
כותנה+אתנול :הטמפרטורה ההתחלתית לפי ראיית מד הטמפרטורה הייתה  18מעלות צלזיוס .ברגע שהצתנו את האתנול
חסר הצבע עם הכותנה הלבנה הופיעה להבה גדולה ,והטמפרטורה החלה לעלות .בתום התגובה נשאר  1.64גרם כותנה אשר
השחירה (במערכה  )1ו 1.70 -גרם כותנה אשר השחירה (במערכה  )2במכל השריפה ,והמערכת היתה חמה למגע( .ביצענו
את הניסוי פעמיים כדי לבדוק חזרתיות)
קלקר+אתנול :הטמפרטורה ההתחלתית לפי ראיית מד הטמפרטורה הייתה  18מעלות צלזיוס .ברגע שהצתנו את האתנול
חסר הצבע ואת הקלקר הלבן הופיעה להבה גדולה ,והטמפרטורה החלה לעלות .בתום התגובה נשארו  3 .4גרמים של קלקר
שהשחיר (במערכה  )1ו 3 .8 -גרמים (במערכה  )2במכל השריפה ,והוא והמים היו חמים למגע .הקלקר איבד מנפחו בתוך מכל
השריפה( .ביצענו את הניסוי פעמיים כדי לבדוק אמינות).
פחם+אתנול :הטמפרטורה ההתחלתית לפי ראיית מד הטמפרטורה הייתה  18מעלות צלזיוס .ברגע שהצתנו את האתנול
חסר הצבע עם הפחם השחור הופיעה להבה גדולה ,והטמפרטורה החלה לעלות .בתום התגובה נשארו  3 .97גרמים של פחם
שחור במכל השריפה ,והוא והמים היו חמים למגע.
קורנפלקס (תירס)+אתנול :הטמפרטורה ההתחלתית לפי ראיית מד הטמפרטורה הייתה  18מעלות צלזיוס .ברגע שהצתנו
את האתנול חסר הצבע והקורנפלקס הצהוב הופיעה להבה גדולה ,והטמפרטורה החלה לעלות .בתום התגובה נשארו 3 .76

גרמים של קורנפלקס (תירס) אשר השחיר במכל השריפה ,והוא והמים היו חמים למגע.

מאחר שלא נצפו הבדלים ניכרים בין שתי החזרות בשלושת תהליכי השריפה הראשונים ,ומפאת חוסר הזמן הוחלט להסתפק
בחזרה אחת בהמשך הניסוי.

להפוך מטרד למשאב
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ניתוח התצפיות
ריכוז קריאות מד הטמפרטורה בטבלה
זמן [דקות]/
טמפ' [] OC

קורנפלקס

כותנה

קלקר

פחם

אתנול

0

18

18

18

18

18

0.4

21

21

25

21

20

1.4

31

28

28

31

27

3.4

41

41

46

42

40

4.3

51

47

51

52

45

6

59

55

58

60

52

7.4

65

62

63

63

60

8.4

68

65

64

70

64

9.4

70

68

65

71

68

עיבוד התצפיות לגרף
גרף של טמפרטורת המים
כפונקציה של זמן השריפה

80

כותנה

60

קלקר

50

פחם

40

אתנול

30
20
10

8

4
6
זמן )דקות(

2

0

טמפרטורה )מעלות צלזיוס(

קורנפלקס

70

10

מגמה :ניתן לראות עבור כל חומרי הבעירה כי ככל שהזמן עבר עלתה הטמפרטורה
חישבנו את כמות האנרגיה שנקלטה ע"י המערכת כפי שהוסבר ברקע התאורטי .את תוספת האנרגיה כתוצאה משריפת
החומר האורגני חישבנו ע"י החסרת כמות האנרגיה של האתנול מסך האנרגיה שחושבה.
התוצאות מרוכזות בטבלה הבאה:
קורנפלקס

כותנה

קלקר

פחם

אתנול

חישוב אנרגיה שנקלטה ע"י המים kJ

109.4

105.2

98.9

111.5

105.2

תוספת אנרגיה כתוצאה משריפת החומר
האורגני kJ

4.21

-

- 6.31

6.31

-
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פירוש התצפיות

■לא נצפו הבדלים ניכרים בין הטמפרטורות של החומרים השונים .למים קיבולת חום גבוהה .ייתכן ששימוש בנוזל בעל
קיבולת חום נמוכה יותר (כגון שמן) היה מביא להפקת תוצאות מגוונות יותר שמהן היה ניתן להסיק מסקנות רחבות יותר.

■כמות האנרגיה שנקלטה ע"י המערכת קטנה מהערך התאורטי שחושב ברקע המדעי .דבר זה נובע מאיבודי חום לסביבה
אשר לא נקלטו ע"י המים .למרות השימוש במערכת מבודדת ,עדיין יש איבודי חום גם דרך הבידוד וגם מהחלק העליון
שנשאר פתוח על מנת לאפשר כניסת חמצן.
■הסברים אפשריים לשאריות החומר שנותרו בניסויים השונים:
● ●ייתכן שהטמפרטורה לא הייתה גבוהה מספיק על מנת להגיע לשריפה מלאה.
● ●החומרים שבהם השתמשנו אינם תרכובות טהורות ,והם מכילים אי ניקיונות אשר נשארים בתום תהליך השריפה .דבר
זה קורה בכל שריפה מכיוון שכיום עדיין אין לנו הטכנולוגיה המתאימה על מנת להגיע לתרכובת טהורה ולחומר נקי
לחלוטין.
■הכותנה והקורנפלקס השחירו בגלל התפחמותם.
■אתנול הוא חומר דליק ,ולכן כשקירבנו את המצית הבוער אליו ,הוא דלק ושרף גם את הפסולת שהייתה איתו במכל הבעירה.
■הטמפרטורה במים עולה מכיוון שמכל השריפה נמצא בתוך המכל ,והוא עשוי מחומר מוליך חום (אלומיניום) .ישנם מעברי
חום בין פנים המכל למים ,ותהליך השריפה פולט חום (תגובה אקסותרמית) ,והמים קולטים את החום הנפלט.
■לא נשאר אתנול במיכל מכיוון שבכל אחת מהתצפיות נשרף האתנול כליל.
■מאחר שהאנרגיה שהתקבלה משריפת הקלקר עם האתנול נמוכה מזו שהתקבלה עם האתנול לבדו ,אנו משערים כי
הקלקר נמס במהלך השריפה ,וכי תהליך זה קלט חלק מהחום שנפלט בתהליך השריפה ,ועל כן המים פחות התחממו.

מסקנות

■בכל תהליכי השריפה נפלטה כצפוי אנרגיה לסביבה.
■חומרים אורגניים נשרפים.
■שמנו לב שחומרים שיש בהם סוכרים (בכותנה-תאית ובמזון-גלוקוז) ,מפיקים יותר אנרגיה.
■לפי התוצאות ניתן לראות שכדאי לנצל פסולת להפקת אנרגיה .מומלץ לבדוק שוב את הקלקר והכותנה בקלורימטר מקצועי.
מומלץ לבדוק גם את הפליטות ,קיימות דרכים למזער פליטות ולטפל בהן ,אך בכל מקרה צריך להביא בחשבון שהחומרים
אינם טהורים ,ולכן יפלטו גם גזים נוספים לפד"ח ואדי מים גם בתנאים של שריפה מלאה.

■התוצאות שלנו תומכות בהשערה אך כפי שפירטנו ,יש הסתייגות.
■כמו ששיערנו אכן מכלל החומרים שבדקנו ,היה הקורנפלקס אחד מהפסולות שמפיקות הכי הרבה אנרגיה.

התייחסות ביקורתית

■הקלורימטר לא היה מבודד מספיק ,ולכן היו איבודי חום לסביבה אשר לא נקלטו ע"י המים .למרות שהוספנו לו שכבת
בידוד ,עדיין היו איבודים ,משום שכמו שניתן לראות בתצלום ,החלק העליון שלו נשאר פתוח על מנת לאפשר כניסת חמצן,
והבידוד לא היה אבסולוטי.
■במהלך הניסוי הפסיקו חלק מהמדחומים לעבוד (כלומר ,הטמפרטורה בהם הפסיקה לעלות מעל ל 22 -מעלות צלזיוס,
למרות שהתגובה המשיכה להתרחש) .דבר זה פגם בניסוי וגזל זמן רב.
■כל החומרים לא נשרפו עד הסוף למעט הכוהל ,לכן כמות האנרגיה שנפלטה לא הייתה מקסימלית.
■ברקע התאורטי שנרשם בהתחלה הייתה התייחסות לפחם טהור ,בעוד שאנחנו השתמשנו בפחם עץ שאינו פחם טהור
לחלוטין ,ולכן ערך האנתלפיה הספרותי אינו מייצג באופן מדויק את התהליך.
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סיכום

מדי יום נזרקים  6 ,000טונות פסולת רק בארצנו הקטנה ,ועם הכמות העצומה של הפסולת הזו לא נעשה דבר .כשהתחלנו את
החקר הייתה מטרתנו למצוא שימוש לפסולות הרבות הנזרקות כל יום ,והצלחנו.
בחקר שלנו גילינו שאכן משתלם לשרוף פסולות .קודם כול בגלל שלא נעשה בהן כל שימוש ,ולכן אפילו אם הן מפיקות כמות
קטנה יותר של אנרגיה מפחם ,הן עדיין זמינות יותר וזולות ויותר מאנרגיה המופקת מפחם (שהוא חומר אשר אינו מתחדש),
ולכן השימוש בהן הוא יעיל.
שנית ,תהליך הכרייה של הפחם הוא מזהם ואף מסוכן לכורים ,ולכן שימוש חוזר בפסולת  -לא רק יטיב איתנו (בגלל זמינותה
והעלות שלה) אלא גם יטיב עם הסביבה בכך שיפחית את כמויות האשפה המועברות להטמנה .ובנוסף יטיב תהליך זה גם עם
חייהם של הכורים שנתונים בסכנה בכריית הפחם.
החוויות מהחקר :החקר היה תהליך ארוך ומאתגר ,וכלל הרבה רגעי משבר ,אך הצלחנו להתגבר עליהם בסופו של דבר ,ואנחנו
מרוצים מאוד מהתוצאה הסופית ,וזאת בזכות התמיכה שקיבלנו זה מזה ומהמורה שלנו ,יעל.

שאלות שהתעוררו לנו בעקבות הניסוי

■מה הם הגזים שנפלטו במהלך שריפת החומרים?
■כיצד ניתן לצמצם את הפליטות?
■כיצד ניתן להשתמש בפליטות ולנצל אותן לתהליכים אחרים?
■כיצד ניתן להפחית את כמויות האשפה?
■כיצד ניתן לשפר את הקלורימטר המאולתר שלנו על מנת שיתקבלו תוצאות אמינות ומדויקות יותר?

ביבליוגרפיה

● ●אתר אינטרנטי של "אתר אפעה" http://w w w.ef- eh.com/

● ●ויקיפדיה.
● ●ספר נתונים" ,הכימיה-אתגר" .עורכת :איטה כהן .מהדורה תשיעית .המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רחובות.
● ●אפקט החממה http://ecowiki.org.il/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98 _%D7%94%D7%97%D7
%9E%D7%9E%D7%94
● ●NIST Chemistry webbook http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C64175&Mask=2

● ●נתוני אנתלפיה
https://chemistr y.stackexchange.com/questions/28641/hesss-law- enthalpy- of- combustion

תודות
●
●

●
●

●מנהל תפעול אתר אפעה  -מר קובי ביטון.
●המורה והמלווה שלנו יעל חורב ,שנשארה איתנו עד השעות הקטנות של הלילה על מנת לעבור על העבודה שלנו ולעזור
לנו לשפר אותה.
●ד''ר דבורה מרצ'ק לכימיה פיזיקלית.
●מרסלו קולקר  -לבורנט המעבדה.

ניתן להיכנס לאתר התוכנית למידע נוסף בנושא התחרות "יש לנו כימיה".
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דברים לזיכרו של מרדכי גולדמן
יהודית פלדמן
מרדכי גולדמן לא היה מורה במקצועו ,אך לאחר פרישתו לגימלאות מעבודתו במפעל תרכובות ברום הוא שמח לתרום גם
בתחום ההוראה.הוא ייחס חשיבות רבה לחשיפת הכימיה בפני תלמידים בגילאים שונים ,ואפילו בגיל צעיר יחסית (כפי שרואים
בתמונה המצורפת) .וזה מה שהניע אותו ללמד בין השאר במרכזים למחוננים בבאר שבע ובדימונה .הוא ערך הדגמות יפות
ומרהיבות בכימיה בבתי ספר תיכוניים ,ולפעילותו זו הוא קרא "הקסם של הכימיה".
נביא כאן מדברים שכתב מרדכי גולדמן ע"ה כרקע לפעילות עם תלמידים במרכז למחוננים בדימונה.
"תפקידו של המורה הוא להכניס את תלמידיו למצב של מבוכה ,של אי שיווי-משקל ,כי דרך המילוט היחידה
ממצב זה היא – לחשוב!
מכל המדעים ,הכימיה היא המדע היחיד שבו המין האנושי מוצא ביטוי לתפקידו כשותף לבורא
העולם בעשייה וביצירה .אנחנו נענים בכך לקריאה ,לציווי של הקב''ה לאדם הראשון ואשתו חוה' :פרו ורבו
ומילאו את הארץ וכבשוהָ' .כיבוש העולם – משמעו :לקחת את העולם הגולמי ,לגלות את סודותיו הטמונים
בו ולפתחו – לתועלת העולם עצמו ולתועלת האנושות.
במפגשים שלנו עם מדע הכימיה ,אנחנו נכיר את התפתחות המדע מימיו העתיקים (ה"אל-כימיה") ,דרך
גילוי היסודות ותכונותיהם .נחקור את מהות התגובה הכימית ,את עניין יחסי המסות בין המגיבים ,את
גורמים שמשפיעים על מהלך התגובה ועוד...
החניכים יתמודדו עם רעיונות בסיסיים על אודות מבנה החומר ותכונותיו הפיזיות והכימיות ועם תפקידה
של אנרגיה כמחולל שינויים בחומרים שונים .נלמד לשאול הרבה שאלות ונטפח את חוש הספקנות שבנו.
הכול כדי לחקור ולגלות את הסודות שמטמין הקב''ה בעולם זה שהוא נותן לנו .לכל תהליך כימי ,יש השפעה
ישירה על איכות הסביבה ,ונתחיל להכיר את שיווי-המשקל העדין והמורכב שקיים בעולם החומר .הקורס
בנוי משילוב של עבודה מעשית עם חקירה מעמיקה (בהתאם לגיל) לגבי התופעות שנכיר אותן ,על-מנת
להבין את החומר שיש ברוח ואת הרוח שיש בחומר".
דברים אלה כבר נכתבו לפני מספר שנים ,אך ניתן למצוא בהם מספר מוטיבים החשובים לנו מאוד בהוראת הכימיה היום ,וכל
זה למרות שלא היה מורה במקצועו ,אבל אין ספק שניתן לראות כי היה מורה בנשמתו.
הזמנתי אותו פעמיים לימי מדעים ,והתלמידים היו מרותקים במהלך ההופעה שלו .ולמרות שהופעותיו היו מעיקרן הדגמות יפות
ומרהיבות בכימיה  -תמיד הייתה פעילותו מעוררת מחשבה .הוא לא הסתפק בצפייה פסיבית של התלמידים ,אלא ניסה תמיד
לעורר דיון הקשור לתופעה שהדגים .הוא בעצמו היה סקרן וצמא דעת ובכך ניסה "להדביק" גם את המשתתפים בפעילויות
שהעביר .הוא היה אדם מיוחד שנכנס ישר ללב ,שמח בחלקו ,בן אדם עם מאור פנים רב ,אדיב באופן נדיר וצנוע ביותר.
ד"ר גולדמן ז"ל ורעייתו ,תיבדל לחיים ארוכים ,הקימו גם פרויקט שנקרא "הדף היומי לתולדותינו" .הדף סקר ממקורות שונים
אירועים שקרו לעם ישראל במהלך הדורות בתאריך העברי של אותו יום.
איש אשכולות.
חבל על דאבדין ולא משתכחין.
תנחומים לבני משפחתו ,יהי זכרו ברוך.
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משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף א' מדעים
הפיקוח על הוראת הכימיה

מינהלת מל"מ

המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי
על–שם עמוס דה-שליט

כתב עת למורי הכימיה

