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דבר המערכת
גיליון	33	של	כתב	העת	"על	כימיה"	נועד	להעמיק	ולהרחיב	את	הדעת.	במדורים	השונים	תוכלו	למצוא	מאמרים	שיכולים	לעניין	אתכם	

בתחום	התוכן,	בתחום	הפדגוגי,	בתחום	הפדגוגי-תוכני	וכן	מאמרים	להעשרה	כללית.

במדור	"חזית המדע" ניתן	ללמוד	במאמר	של	פרופ' רון נעמן	איך	הספין	של	האלקטרון	השתלב	בזירה	הקוונטית.	התרומה	שלו	מכרעת	
להבנת	מבנה	האטומים,	הקשר	הכימי	ומגנטיות	-	כולם	מבוססים	על	קיום	הספין.	עובדות	חדשות	לגבי	הספין	החזירו	אותו	לחזית	המדע.	

נמצא	שמעבר	של	אלקטרון	דרך	מולקולה	קירלית	תלוי	בספין	של	האלקטרון.	תכונה	המאפשרת	להפריד	בין	מולקולות	קירליות.

על	 משפיעה	 אמנותי	 צילום	 של	 לתחום	 תלמידים	 חשיפת	 כיצד	 ומתארת	 מניסיונה	 משתפת	 בוכריס	 חלי  המדעים"  "הוראת  במדור	
המוטיבציה	שלהם	"לעשות	מדע"	וללמוד	כימיה.	צילום	אמנותי	של	תופעה	כימית	או	ניסוי	הוא	כלי	שנועד	לגרות	את	החושים,	להבליט	
את	הצבעים	ואת	הסימטריה	המופלאה	שיש	בטבע.	ההשערה	היא	ששילוב	בין	תחום	המדע	לתחום	הצילום	יעלה	את	המוטיבציה	של	

 .STEAM	הנקראת	חינוכית	גישה	על	מתבססת	זו	השערה	במדע.	לעסוק	התלמידים

במדור	"העשרה",	ד"ר דבורה מרצ'ק	מספרת	על	פעילות	משותפת	של	כימיה	ואומנות	במוזיאון	בערד,	כאשר	המכנה	המשותף	הפעם	
זו	הטבלה	המחזורית	המיון	היסודות	בה.

נורית	 -	מאיפה	מתחילים?".	 נורית רשלבך	בכתבה	"חדרי	בריחה	 "פעילויות"	אנחנו	נחשפים	לפעילויות	הערכה	חלופית	של	 במדור	
משתפת	אותנו	בשלבים	שעברה	עם	תלמידיה	בבניית	החדר	ומציינת	שהשיגה	שתי	מטרות	בפעילות:	הראשונה,	מילוי	משימת	למידה	

משמעותית	להערכה	בית	ספרית;	והשנייה,	שיווק	המגמה	לתלמידי	כיתות	ט.

עוד	במדור	"פעילויות"	מידע	דוגמה	וניתוח	של	משימה	דיאגנוסטית	בכתבה	של	אינאס עיסא	"דיאגנוסטיקה	בהוראת	הכימיה".	אינאס	
מסבירה	מדוע	כדאי	למורה	לשלב	משימות	דיאגנוסטיות	בהוראה	שלו,	וכן	מפרטת	על	מערך	הפיתוח	וההפעלה	של	המשימות	במסגרת	

קהילות	מורי	הכימיה	בהנחייתו	של	הצוות	במכון	ויצמן.

ד"ר	מרים כרמי	מוציאה	אותנו	למסע	ישראלי	בעקבות	מקורות	אנרגיה	מתכלים	ומתחדשים.	הסיור	הוא	תולדה	של	השתלמויות	שהתקיימו	
בנושא	במרכז	הארצי	למורי	הכימיה.

מכון	 פעילויות	סביב	סרטונים	באתר	התוכן	של	 	– "VOD	מדעי	 	בכתבה	 פעילויות	 רותי שטנגר	מעדכנת	בהקשר	של	האתר	שמרכז	
דוידסון".	והפעם,	לרגל	שנת	הטבלה	המחזורית,	היא	סוקרת	פעילויות	בנושא.

דפנה שלם	חושפת	אותנו	לפרויקט	הערכה	חלופית	בנושא	יחידת	הבחירה	"יש	לי	כימיה	עם	הסביבה",	פרויקט	העוסק	ביונים	המומסים	
במי	השתייה.	המיוחד	בפרויקט	הוא	שילוב	מדפסת	תלת	ממדית	וכמובן	יצירתיות	רבה	של	התלמידים.

סינתיה גילעם	מספרת	על	פרויקט	משותף	של	בית	סיפרה,	תיכון	הרצוג	בכפר	סבא,	עם	תיכון	עמ”ל	ע”ש	עתילי	שבטירה,	בהובלתה	
של	מנאר	מנסור.	פרויקט	חקר	משותף	שהתקיים	במהלך	שלושה	מפגשים	וכלל	הגשת	דו"חות	משותפים	והשתתפות בתחרות "יש לנו 

כימיה".

מדור	"מצטיינים"	מוקיר	את	המורים	המצטיינים	מטעם	החברה	הישראלית	לכימיה:	אורנה	דגן,	טובי	הוכמן,	דפנה	הלוי	והמורה	המצטיינת	
הצעירה	סינתיה	גילעם.	

לסיום,	מורים	אשר	ערכו	בבתי	הספר	פעילויות	מעניינות,	כמו	גם	סיורים	או	כנסים,	ורוצים	לשתף	את	קהילת	המורים	-	מוזמנים	ליצור	
קשר	עם	המערכת	בהקדם,	כדי		שנוכל	להוציא	לאור	את	הדברים	בגיליון	הבא.
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הגדלת מספר לומדי הכימיה בחטיבה העליונה
ותרומת המורים לכימיה לשינוי

מורים	יקרים,

כידוע	לכם,	בשנים	האחרונות	חלה	עלייה	במספר	התלמידים	הלומדים	כימיה	בהיקף	5	יח"ל.	כניסת	מקצוע	הכימיה	לתכנית	הלאומית	
לקידום	המתמטיקה	והמדעים	בהחלט	תרמה	למגמה	זו.	יחד	עם	זאת,	ידוע	לכל	כי	רבים	מהעוסקים	בכימיה	בתעשייה,	באקדמיה	ובכלל,	

מציינים	כי	בחרו	ללמוד	כימיה	בזכות	המורה	לכימיה	שלהם.

ואכן,	אני	רואה	אתכם	המורים	לכימיה,	כגורם	המרכזי	והקבוע	אשר	תורם	לשינוי	ולעלייה	במספר	התלמידים.	המורים	לכימיה,	אתם	אלו	
אשר	משפיעים	בפועל	על	תלמידים	רבים	מאד	לבחור	במגמת	הכימיה.

מה הופך מורה לכימיה להיות מורה משמעותי לתלמידיו?

אני	בטוחה	שהתשובה	אינה	תשובה	אחת,	שהרי	כל	מקרה	
לגופו:	יש	תלמידים	שונים,	בתי	ספר	שונים	ומורים	שונים.	
מורה	 פעיל,	 מורה	 יזם,	 מורה	 של	 הדמות	 זאת,	 עם	 יחד	
שהוא	מחנך,	מורה	שאינו	שוקט	על	השמרים,	מורה	שיודע	
לבקש	הדרכה,	מורה	שמשתתף	בפיתוח	מקצועי	בתחום	
הדעת,	מורה	שמתעדכן,	מורה	ש"קורא"	את	השטח	ואת	
צרכי	תלמידיו,	כל	אלו	משפיעים	בקשר	ישיר	על	ההוראה,	
ביטוי	 לידי	 להביא	 היכולת	 ועל	 התלמידים	 עם	 הקשר	 על	

בהוראה	את	הכימיה	במיטבה.

כמורים	לכימיה	עלינו	להיות	הטובים	ביותר!	עלינו	לבצע	את	
המשימה	המוטלת	עלינו	באופן	המקצועי	ביותר,	הפדגוגי	ביותר,	המעמיק	ביותר,	הנכון	והמדוייק	ביותר	ועם	"ברק	בעיניים".	כל	זאת	תוך	

שמירה	על	סטנדרטים	מצויינים	בהוראה	של	כל	אחד	ממרכיבי	ה-	5	יח"ל	בכימיה:

■ 55%	-	ליבת	הכימיה		

■ 15%	-	מעבדת	החקר	בכימיה	או	מיני	מחקר	רמה	3	

■ 30%	-	הערכה	בית	ספרית	בכימיה	

שמירה על סטנדרטים מצויינים	מגבירה	ומעלה	את	ההערכה	והחשיבות	של	מקצוע	הכימיה	בעיני	תלמידים,	הורים,	עמיתים	ומנהלים.	

שמירה על סטנדרטים מצויינים	מושכת	תלמידים	להיות	חלק	מהעשייה	היפה	והמשמעותית	שלנו	בכימיה.

שמירה על סטנדרטים מצויינים	מעבירה	מסר	של	יוקרה	בכימיה.	

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	תש"פ.

קיץ נעים וטוב לכולנו !
בברכה,

דורית

לדעת	רבים,	מכניקת	הקוונטים	החלה	למעשה	עם	פרסומיו	של	
נילס	בוהר	על	המודל	למבנה	האטום.	בוהר	פרסם	זאת	עם	סיום	
ביכולתו	 היה	 המודל	 של	 כוחו	 ב-1913.	 שלו	 הדוקטורט	 עבודת	
לנבא	את	ספקטרום	הבליעה	והפליטה	של	אטום	המימן.	המודל	
כך	 בדידים,	 במסלולים	 הגרעין	 סביב	 מסתובב	 שאלקטרון	 הניח	
שכל	מסלול	מתאר	מצב	של	המערכת.	המעבר	בין	המצבים	דורש	
בליעת	אנרגיה	מוגדרת	או	שחרורה,	במקרה	שהמערכת	עוברת	
יותר.	 קטן	 רדיוס	 עם	 למצב	 גדול	 רדיוס	 בעל	 מסלול	 עם	 ממצב	
גם	לחשב	את	האנרגיה	 בנוסף	לתיאור	המצבים	איפשר	המודל	
שאמורה	להיבלע	או	להיפלט	כתוצאה	מהמעבר	ביניהם.	כאשר	
בוהר	ניסה	להסביר	את	אטום	ההליום	הוא	נתקל	בקושי	כיוון	שהיה	
זו	 הנחה	 מסלול.	 באותו	 נמצאים	 אלקטרונים	 ששני	 להניח	 צריך	
סותרת	את	הפיזיקה	הקלסית	שלפיה	שני	אלקטרונים	כאלו	ידחו	
זה	את	זה,	והמערכת	לא	תהיה	יציבה.	מודל	בוהר	גם	ניבא	שלכל	
אלקטרון	שמסתובב	סביב	הגרעין	יש	תנע	זוויתי	הנובע	מהתנועה	

במסלול.

וגרלך	 שטרן	 של	 בניסוי	 לכאורה	 ניתן	 בוהר	 של	 למודל	 חיזוק	

George Uhlenbeck	)December 6,	1900	–	October 31,	1988(	and Samuel Goudsmit	)July 11,	1902	–	December 4,	1978(  1

ב-1922.	בניסוי	זה	הם	הפעילו	שדה	מגנטי	לא	אחיד	על	אלומה	
וגילו	שהאלומה	מתפצלת.	הם	הניחו	שהפיצול	 של	אטומי	כסף	
נובע	מהמומנט	המגנטי	של	האלקטרון	הלא	מזווג	בכסף,	מומנט	
למה	 בניגוד	 הגרעין.	 סביב	 המעגלית	 מהתנועה	 שנובע	 מגנטי	
קיום	 את	 שטרן-גרלך	 ניסוי	 הוכיח	 לא	 קרובות,	 לעתים	 שנאמר	
לא	 שבה	 בוהר	 של	 התאוריה	 את	 חיזק	 בזמנו	 ולמעשה,	 הספין,	

נכלל	הספין.

הספין	הופיע	ברצינות	במכניקת	הקוונטים	בעקבות	עבודתו	של	
זומרפלד	על	ספקטרוסקופיה	ברזולוציה	גבוהה	של	אטום	המימן.	
הוא	גילה	קווים	שלא	היה	להם	הסבר	לפי	המודל	של	בוהר.	הוא	
פנה	לפרופסור	הרנפסט	)Paul Ehrenfest(	מאוניברסיטת	ליידן	
וביקש	את	עזרתו.	פרופסור	הרנפסט	שלח	שני	סטודנטים	שלו,	
הם	 מכך	 וכתוצאה	 זומרפלד,	 עם	 להיפגש	 וגודסמיט1,	 הולנברג	
בנו	מודל	שהכיל	מרכיב	נוסף	של	תנע	זוויתי	שלו	הם	קראו	ספין.	
הם	כתבו	מאמר	והביאו	אותו	להרנפסט.	למחרת	הם	הגיעו	אליו	
שכבר	 אמר	 הרנפסט	 טעו.	 הם	 שאולי	 ורחימו	 בדחילו	 לו	 ואמרו	
מאוחר	מדיי	כיוון	שהוא	שלח	את	המאמר	לפרסום,	אבל	"אין	להם	

סיפורו של הספין
פרופ' רון נעמן, המחלקה לפיזיקה כימית, מכון ויצמן למדע

חזית המדע
משרד החינוך

המזכירות הפדגוגית
אגף א' מדעים

הפיקוח על הוראת הכימיה
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מדעי	 מעמד	 עדיין	 להם	 שאין	 כיוון	 לדאוג	 מה	
ולכן	מעמדם	לא	יפגע...".	המאמר	שנשלח	לא	
עורר	תגובות	משמעותיות.	באותו	זמן	נחגג	יום	
הולדתו	של	פרופסור	לורנץ,	גם	הוא	מליידן.	וכמו	
הוזמנו	 שאליו	 פרטי	 כנס	 נערך	 אז	 נהוג	 שהיה	
גדולי	הפיזיקאים	-	בוהר,	אינשטיין,	פאולי	ועוד.	
הרנפסט	הציע	לשני	תלמידיו	לנסוע	לביתו	של	
זאת	 עשו	 הם	 עבודתם.	 את	 שם	 ולהציג	 לורנץ	
את	 אהב	 שבוהר	 בעוד	 נוגדות.	 תגובות	 וקיבלו	
הרעיון,	טען	פאולי	שהוא	לא	נכון.	בשנת	1926 
 NATURE, העת	 בכתב	 מאמר	 פרסמו	 הם	
ובוהר	כתב	תגובה	מחמיאה	מאוד	)ראו	תמונה	
מצורפת(	שבה	הוא	מציין	שהספין	יכול	לפתור	
הרעיון	 כאמור,	 אבל	 שלו.	 במודל	 הבעיות	 את	
עדיין	לא	התקבל	בקהילה	המדעית.	השינוי	חל	
 Paul Adrien Maurice Dirac כאשר	דירק	
 ])8	 August	 1902	 –	 20	 October	 1984(
תורת	 ובין	 שרדינגר	 משוואת	 בין	 לקשר	 ניסה	
נוסף	 משתנה	 לו	 שחסר	 גילה	 הוא	 היחסות.	
וסיפר	 האלקטרונים	 של	 האנרגיה	 את	 שיגדיר	
זאת	לפאולי.	פאולי	אמר	לו	שייתכן	וזה	הספין.	
כך	קרה	שב-1928	נכנס	הספין	כחלק	אינטגרלי	
ששטרן	 מסתבר	 בדיעבד	 הקוונטים.	 לתורת	
וגרלך	מדדו	בניסוי	שערכו	את	המומנט	המגנטי	
של	הספין	ושלאלקטרון	במצב	S	אין	תנע	סיבובי	

בגלל	תנועה	סביב	הגרעין.

הספין	הוא	שמאפשר	לשני	אלקטרונים	להיות	
לקורלציה	 הגורם	 שהוא	 כיוון	 מצב,	 באותו	
ביניהם.	בתמונה	פשוטה	וקלסית	אפשר	לראות	
זאת	כאילו	האלקטרונים	זזים	כך	שכל	הזמן	הם	
משני	צדי	הגרעין,	ולכן	אין	דחייה	חזקה	ביניהם.	
תכונות	 את	 להבין	 אפשר	 שאי	 ברור	 היום	

החומרים	ואת	הקשרים	הכימיים	ללא	מושג	הספין.	מדהים	שלקח	
לקהילה	המדעית	כ-15	שנה	לגלות	תכונה	זאת.	מעניין	גם	לראות	
שהתכונה	התגלתה	על	ידי	שני	דוקטורנטים	צעירים,	ושגילויה	לא	
ניתן	פרס	 לא	 לציין	שמעולם	 יש	 לכך	 בנוסף	 התקבל	בתשואות.	

נובל	על	גילוי	הספין.

לקריאה נוספת:
ניקיון  על  להשפיע  יכולה  הקוונטים  מכניקת  איך  נעמן,  רון 

הקרקע?

ביצעתי	 רוטשילד-ויצמן,	 בתוכנית	 השני	 לתואר	 הגמר*	 בעבודת	
מחקר	שמטרתו	לבדוק	כיצד	חשיפת	תלמידים	לתחום	של	צילום	
וללמוד	 אמנותי	משפיעה	על	המוטיבציה	שלהם	“לעשות	מדע”	
כלי	 הנו	 ניסוי	 או	 כימית	 צילום	אמנותי	של	תופעה	 כימיה.	שילוב	
לגרות	את	החושים,	להבליט	את	הצבעים	והסימטריה	המופלאה	
שיש	בטבע.	ההשערה	היא	ששילוב	בין	תחום	המדע	לתחום	צילום	
זו	 יעלה	את	המוטיבציה	של	התלמידים	לעסוק	במדע.	השערה	

.STEAM	הנקראת	חינוכית	גישה	על	מתבססת

STEAM	היא	גישה	חינוכית	ללמידה	בין	תחומית	המשלבת	מדע,	
 science,	 technology,( ומתמטיקה	 אמנות	 הנדסה,	 טכנולוגיה,	
מפתחים	 	stem-ה 	,engineering, art(.מקצועות	 mathematics

כישורים	לוגיים	ואנליטיים,	המבוססים	על	צדו	השמאלי	של	המוח	
המונע	מהיגיון.	זאת	לעומת	האמנות	המתאפיינת	בסובייקטיביות,	
צדו	 את	 המפתחים	 ויצירתיות	 ייחודיות	 חושניות,	 אינטואיטיביות,	

הימני	של	המוח.	התחומים	משלימים	זה	את	זה,	והשילוב	ביניהם	
	.)McGrath & Brown,	2005(	הקוגניטיביות	היכולות	את	משפר
ניכר	 חזותית	שיפרה	באופן	 כי	שילוב	של	אמנות	 מחקרים	הראו	
את	רמות	הביצוע	של	התלמידים.	ניתן	לראות	כי	אמנות	היא	גם	
גשר	המאפשר	לתלמידים	שאין	להם	עניין	מיוחד	בלימודי	הנדסה	

.)Daugherty,	2013(	קלות	ביתר	חדשים	מושגים	להבין	ומדע,

ההתערבות	והפעילות	שפיתחתי	הייתה	במסגרת	תחרות	ארצית	
תחרות	 של	 במסגרת	 לבחור	 שלי	 ההחלטה	 כימיה”.	 לנו  “יש 
נתמכת	ע”י	מספר	מחקרים	אשר	רואים	תחרויות	כדרך	מקובלת	
תחרות	 המדעים.	 בלימודי	 התלמידים	 של	 המוטיבציה	 להגברת	
 .2008 “יש	לנו	כימיה”	היא	תחרות	הנערכת	אחת	לשנה	משנת	
ונועד	 בישראל	 הכימית	 התעשייה	 עם	 בשיתוף	 הוקם	 הפרויקט	
)מכון	 בארץ	 הכימיה	 ללימודי	 המוטיבציה	 את	 ולהגביר	 לעודד	
העובדה	 על	 מצביעה	 החינוכית	 הספרות	 	.)2018 למדע,	 ויצמן	

 השפעת צילום אמנותי של תופעה כימית
על מוטיבציה המשכית ללמידת כימיה

חלי בוכריס, מורה בתיכון מאיר בקריית גת ובתיכון הר טוב בצרעה

תגובתו	של	נילס	בוהר	להצעתם	של	הולנברג	וגודסמיט,	
כפי	שהופיעה	במאמר	ב-NATURE	בשנת	1926

הוראת המדעים

עבודת	הגמר	נכתבה	במסגרת	לימודי	תואר	שני	בתוכנית	"רוטשילד	ויצמן"	בהנחיית	פרופ'	רון	בלונדר 	*

https://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsArticles/c25-26.pdf
https://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsArticles/c25-26.pdf
https://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsArticles/c25-26.pdf
https://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsArticles/c25-26.pdf
https://learnchem.weizmann.ac.il/MenuArticleList/41
https://learnchem.weizmann.ac.il/MenuArticleList/41
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יש	הזדמנות	לחשיבה	רפלקטיבית	על	 של	הפרויקט.	לתלמידים	
התהליך	שעברו	ואפשרות	להביע	עמדה	על	הנושא.	זה	המקום	

ליצירת	חיבור	רגשי	וקוגניטיבי	ללימודי	הכימיה.

שלב חמישי – השתתפות בתחרות “יש לנו כימיה”
תחרות	ארצית	“יש	לנו	כימיה”	נערכה	בתאריך	13.3.18.	לתחרות	
עלתה	עבודה	אחת	מבית	ספר	מאיר	בקריית	גת	וארבע	עבודות	

מתיכון	צרעה.

שלב שישי – הרצאת סיכום
מפי	 ניתנה	 היא	 ברשת”.	 “מדען  במסגרת	 נערכה	 ההרצאה	
נושא	 אינטרנט.	 מצלמת	 באמצעות	 ויצמן	 ממכון	 גוב	 ניר	 פרופ’	
קונפורמיזם	 בין	 הזהב	 שביל	 	– עצל	 הנמלה	 אל	 “לך	 ההרצאה:	
נמלים	 של	 התנהגות	 בחקר	 עסקה	 ההרצאה	 ואינדיווידואליות”.	
מטרת	 משותפת.	 סחיבה	 פעולת	 לבצע	 המסוגלים	 כיצורים	
השיחה	הייתה	לסגור	את	הנושא	ולתת	דוגמה	למה	שניתן	ללמוד	
מהתבוננות	בטבע	ומחקר	טבעם	של	היצורים	החיים	בו.	להתפעל	
הקשיבו	 התלמידים	 בו.	 השולטים	 ומהחוקים	 העולם	 של	 מיופיו	
עצם	 על	 האינטרנט	 מצלמת	 דרך	 שאלות	 ושאלו	 להרצאה	
ועל	טבע	המדע	מנקודת	הראות	האישית	של	התהליך	 המחקר	

שאותו	עבר	פרופ’	ניר	גוב	במחקרו.

כלי המחקר
 .1pre-post	עמדות	שאלון

מטרתו	העיקרית	של	השאלון	הייתה	לבדוק	את	שאלת	המחקר	
המרכזית:	האם	המוטיבציה	של	התלמידים	עלתה	תוך	כדי	ביצוע	
ההתערבות	והמחקר.	חלקו הראשון	של	השאלון	בא	לבדוק	אם	
המוטיבציה	ההמשכית	של	התלמידים	עלתה,	ואם	הם	התעניינו	
להם	 גרמה	 ההתערבות	 אם	 הכיתה;	 לגבולות	 מעבר	 גם	 בנושא	
שש	 שרכשו.	 ובידע	 שעברו	 בתהליך	 אחרים	 אנשים	 לשתף	
תיקוף	 באמצעות	 תוקפו	 השאלון	 של	 הראשונות	 הקטגוריות	

הקטגוריות	 את	 וכללו	 	)Blonder & Dinor,	 2011( מומחים	
הבאות:	רלוונטיות,	עניין,	התלמיד	במרכז,	מיומנויות	קוגניטיביות	

ומוטיבציה.	)טבלה 1(.

חלקו השני	של	השאלון	הסגור	כלל	היגדים	שמטרתם	לקבוע	כיצד	
תופסים	התלמידים	את	עבודתם	של	המדענים.	התלמידים	קיבלו	
של	 לעבודתם	 קשור	 ההיגד	 כמה	 עד	 לקבוע	 ונדרשו	 היגדים	 	11
אינו	קשור	לעבודת	המדען;	 1=ההיגד	 המדענים	מ-5-1,	כאשר	

5=ההיגד	קשור	מאוד	לעבודת	המדען.

 6 שכלל	 מומחים	 תיקוף	 באמצעות	 תוקף	 השאלון	 של	 זה	 חלק	
להיגדים:	 דוגמה	 בלונדר.	 רון	 פרופ’	 הקורס,	 ומנחת	 סטודנטים	
וחקר	 חשיפה	 כספים,	 גיוס	 ומחקרים,	 ניסויים	 	- מעבדה	 עבודת	

של	אסתטיקה,	סימטריה	ויופי	שקיימים	בטבע.

מדענים	 של	 ציטוטים	 כלל	 הסגור	 השאלון	 של	 השלישי	 חלקו 
והיופי	 המראות	 מהחוקיות,	 התפעלותם	 את	 שהביעו	 גדולים	
מזדהים	 הם	 כמה	 עד	 מ-5-1	 לקבוע	 מטרתו	 הטבע.	 שבחקר	
עם	הציטוטים	לפני	הפעילות	ואחריה	כאשר	1=לא	מזדהה	כלל;	
תיקוף	 באמצעות	 תוקף	 השאלון	 של	 זה	 חלק	 מאוד.	 5=מזדהה	
בלונדר.	 רון	 פרופ’	 הקורס,	 ומנחת	 סטודנטים	 	6 שכלל	 מומחים	
המופלא”	 מן	 משהו	 יש	 בטבע	 דבר	 “בכל	 לציטוטים:	 דוגמאות	
)אריסטו(,	“המסתורין	הוא	הדבר	היפה	ביותר	שביכולתנו	לחוות;	

זהו	המקור	לכל	אמנות	אמיתית	ולכל	מדע”	)אלברט	איינשטיין(.

ריאיונות	תלמידים2. 

בריאיונות	 שימוש	 נעשה	 האיכותיים,	 המחקר	 לכלי	 בנוסף	
כ-20%  שהם	 הספר	 בתי	 משני	 תלמידים	 	10 רואיינו	 תלמידים.	
שנבחרו	 התלמידים	 במחקר.	 שהשתתפו	 התלמידים	 מכלל	
עם	 הגיעו	 חלקם	 שונות.	 והבנה	 ידע	 רמות	 בעלי	 הם	 למחקר	
תלמידים	 	2 נבחרו	 לריאיון	 לא.	 וחלקם	 התחרות	 לגמר	 עבודתם	
ו-3	תלמידים	בעלי	 בינונים	 הישגים	 5	תלמידים	בעלי	 מצטיינים,	
הישגים	נמוכים.	בתחילת	השנה	הייתה	המוטיבציה	ללמידת	כימיה	

טבלה 1:	חלוקת	הקטגוריות	בשאלון	העמדות

דוגמה להיגדהקטגוריה
“ללמוד כימיה דרך תמונה זה”...

 מספר השאלות
בקטגוריה

5שימושי	ללימודים	שלי	בבית	הספר	גם	במקצועות	אחריםרלוונטיות

6מושך	אותי	לקרוא	ולראות	כתבות	בנושאים	מדעיים	בעיתון	ובטלוויזיהעניין

5גם	אני	משפיע	על	מהלך	השיעורהתלמיד	במרכז

5מושך	אותי	לקרוא	ולראות	כתבות	בנושאים	מדעיים	בעיתון	ובטלוויזיהמוטיבציה	המשכית

4כולל	פעילויות	מגוונות	המסייעות	להבנהמיומנויות	קוגניטיביות

3גורם	לי	להתפעל	מיופיו	של	העולם*יופי	ואסתטיקה

3לפתח	סקרנות,	לבדוק	ולהתנסות	בדברים	חדשים*חשיבה	יצירתית

*	ההיגדים	בתחום	היופי	והאסתטיקה	פותחו	במסגרת	עבודת	הגמר	ותוקפו	באמצעות	תיקוף	מומחים	שכלל	6	סטודנטים	ומנחת	הקורס,	פרופ’	רון	בלונדר.

הם	 כאשר	 נושא	 ללמוד	 יותר	 רבה	 מוטיבציה	 יש	 שלתלמידים	
חיים	 הם	 שבה	 ולחברה	 לחייהם	 יותר	 רלוונטי	 אותו	 מוצאים	
)2007	Bennett & Lubben,(.	מארגני	הפרויקט	מצאו	כי	חשוב	
להדגיש	את	הרלוונטיות	של	הכימיה	לחיי	היום	יום	ולתעשייה	ע”מ	
יותר	לתלמידים.	תחרות	 להפוך	את	לימודי	הכימיה	משמעותיים	
“יש	לנו	כימיה”	כללה	5	מסלולים:	ניסוי	חקר,	כתבה,	סרט,	פוסטר	
2	מסלולים	 יתווספו	לתחרות	 	2019 וצילום	תמונה.	בשנת	 מדעי	

חדשים:	פודקאסט	וקומיקס.

שאלות המחקר
מוטיבציה	■	 על	 אמנותי	 צילום	 משפיע	 כיצד	 מרכזית:	 שאלה	

המשכית	של	תלמידים	ללימודי	כימיה?

שאלות מחקר משניות

לגבי	■	 תלמידים	 של	 עמדות	 על	 אמנותי	 צילום	 משפיע	 כיצד	
הרלוונטיות	של	הכימיה	והעניין	בלמידת	כימיה?

התקיים	■	 שבה	 התחרותית	 המסגרת	 של	 ההשפעה	 מהי	
הפרויקט?

ללמידת	■	 הקשור	 בפרויקט	 הצילום	 אמנות	 שילוב	 האם	
כימיה	עשוי	להשפיע	על	תפיסתם	של	תלמידים	בנוגע	ליופי	

ולאסתטיקה	שבמדע?

האם	שינוי	בתפיסת	היופי	והאסתטיקה	שבמדע	יכול	להשפיע	■	
גם	על	שינוי	בתפיסת	התלמידים	את	עבודת	המדען?

שיטות מחקר וכלי מחקר
אוכלוסיית היעד

בתי	 ב-2	 י’	 בכיתה	 לכימיה”	 “מבוא	 בתלמידי	 להתמקד	 בחרתי	
,	תיכון	הר	טוב	בקיבוץ	צרעה	 	)N=25(	בקרית	מאיר	תיכון	ספר:
בחרתי	 הטרוגני.	 בהרכב	 ובנות	 בנים	 הכיתות	 בשתי	 	.)N=22(
דווקא	תלמידי	כיתה	י’	מכיוון	שיש	להם	יותר	פניות	וזמן	מתלמידי	
י”א	י”ב	שנבחנים	בבחינות	הבגרות.	כמו	כן	נבחרה	כיתת	“מבוא	
ללמידה	 שלהם	 שהמוטיבציה	 תלמידים	 זו	 בכיתה	 לכימיה”.	
בתחילת	 להגברה.	 מדעי	 במקצוע	 בחרו	 לא	 שהם	 מכיוון	 נמוכה	
העובדה	 כלפי	 רבה	 התמרמרות	 המבוא	 תלמידי	 הביעו	 השנה	
“שמכריחים”	אותם	ללמוד	כימיה.	ראיתי	חשיבות	רבה	בהעלאת	
מכשיר	 מדעי	 שחינוך	 מאמינה	 אני	 שכן	 לתלמידים	 המוטיבציה	
הנוגעות	 חשובות	 בסוגיות	 ולהכריע	 לחשוב	 המסוגלים	 אזרחים	
לתזונה,	בריאות,	איכות	הסביבה.	המטרה	בבחירת	קבוצות	אלו	
הייתה	לבחון	האם	פעילות	מסוג	זה	עשויה	לעלות	את	המוטיבציה	

ההמשכית	ללמידת	כימיה.

תיאור הפעילות

ההתערבות כללה שישה שלבים.

שלב ראשון – סדנת צילום
תריס,	 צמצם,	 כמו:	 בצילום	 מרכזיים	 מושגים	 נלמדו	 בשיעור	
חשיפה,	גרעיניות,	קומפוזיציה,	אורך	מוקד.	כמו	כן	הבאנו	לכיתה	
וציוד	צילום	כדי	שהתלמידים	יתנסו	בצילום.	 מצלמות	מקצועיות	
כל	קבוצה	קיבלה	ניסוי	)נר	בוער,	חול	הידרופובי,	כרומטוגרפיה(	
והתנסתה	באופן	מעשי	בצילום	תוך	כדי	יישום	המושגים	שנלמדו	
האמנותי.	 לצד	 התלמידים	 את	 לחבר	 הסדנה	 מטרת	 בשיעור.	
“לשים	על	השולחן”	את	היופי,	האסתטיות,	הסימטריה,	הצבעים	
המראה	 הוא	 המרכזי	 הנושא	 שונים.	 כימיים	 בתהליכם	 והאורות	
ההבנה,	 על	 הוא	 בהם	 שהדגש	 קלאסיים	 מדע	 לשיעורי	 )בניגוד	
הוויזואלי	 הערוץ	 את	 לחזק	 היא	 המטרה	 וחקר(.	 המדע	 חוקי	
זו.	 משימה	 לביצוע	 הנדרשות	 טכניות	 צילום	 מיומנויות	 ולהקנות	
שלב	זה	הוא	הכרחי	כדי	להגיע	לרמות	גבוהות	של	צילום	ולאפשר	
לתלמידים	שונים	להביא	לידי	ביטוי	את	הצד	האמנותי	שבהם.	כמו	
כן	מטרת	הסדנה	לעורר	ולחדד	מושגי	סימטריה,	אסתטיקה	יופי	
וקומפוזיציה	-	חיבור	התלמידים	ויצירת	מוטיבציה	באמצעות	הפן	

היצירתי	והחשיפה	ליופי.

שלב שני – סדנת חשיבה יצירתית
מטרת	הסדנה:	לעורר	בתלמידים	סקרנות	לתופעות	המתרחשות	
ומוטיבציה.	 עניין	 לעורר	 שאלות,	 שאילת	 חקר,	 לעודד	 סביבם,	
יצירתית	 חשיבה	 “כיצד	 בשאלה	 דיון	 התעורר	 השיעור	 במהלך	
פורצות	 חדשניות	 תגליות	 ומעודדת	 המדע	 להתקדמות	 תורמת	

דרך?”.

שלב שלישי – בחירת הנושא וכתיבת העבודה
בכימיה	 מושג	 או	 תופעה	 תהליך,	 לבחור	 נתבקשו	 התלמידים	
הקשור	לחיי	היום	יום	שלהם	לעולם	התעשייה,	לצלם	את	התופעה	

בדרך	אמנותית	ולתת	הסבר	מפורט	הכולל	את	הנקודות	האלה:

	 כותרתא.

	 מה	רואים	בתמונה?ב.

	 מה	הקשר	לחיי	היום	יום	או	לתעשייה?ג.

	 הסבר	כימי	הכולל	לפחות	5	מושגים	הקשורים	לתופעה.ד.

	 שעברתי	ה. התהליך	 ומה	 לנושא	 התחברתי	 מדוע	 	– רפלקציה	
במהלך	הפרויקט?

שלב רביעי – הצגה
הסופית.	 עבודתם	 את	 לכיתה	 והעבירו	 מצגת	 הכינו	 התלמידים	
בהעברת	 כיתה	 מול	 בעמידה	 זה	 בשלב	 מתנסים	 התלמידים	
הרעיון	המרכזי	שבעבודתם.	מדובר	ברעיון	שבאמת	עניין	אותם,	
שהקדישו	לו	זמן	ארוך	ומאמץ	רב.	זוהי	הזדמנות	מצוינת	ללמידת	
שיתוף	 אחר.	 נושא	 ולמדה	 העמיקה	 קבוצה	 כל	 שכן	 עמיתים,	
הפעולה	בין	חברי	הקבוצה,	היכולת	לבקר	עבודה	אחרת	וללמוד	
מביקורת	בונה	–	כל	אלה	הם	מטרות	חשובות	הנלמדות	בחלק	זה	

https://davidson.weizmann.ac.il/programs/madan-bareshet
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/madan-bareshet
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גרף 2:	שאלון	עמדות	תלמידים	pre-post.	תיכון	מאיר	קריית	גת

pre post

מעורר
חשיבה

יצירתית

תיכון מאיר - קריית גת

גורם לי
להתפעל
מיופיו של
העולם**

רלוונטיותמוטיבציה התלמיד
במרכז

עניין***קוגניטיבי
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

*p<0.05 **p<0.001 ***p<0.0001

גרף 3:	שאלון	עמדות	תלמידים	pre-post	תיכון	הר	טוב	-	צרעה

*p<0.05 **p<0.001 ***p<0.0001

מוטיבציה	 בעלות	 מצטיינות	 תלמידות	 	2 למעט	 מאוד,	 נמוכה	
גבוהה	כבר	בתחילת	השנה.

הריאיון	כלל	את	השאלות	הבאות:
מה	ההבדל	בין	לימוד	כימיה	בשיעור	רגיל	לבין	לימוד	כימיה	דרך	

צילום	תמונה?
האם	שיתפת	מישהו	בפרויקט	שעשית?

האם	היית	ממליץ	להעביר	את	הפרויקט	גם	לתלמידים	של	השנה	
הבאה?

כיצד	השפיעה	עליך	העובדה	שהפרויקט	נעשה	בנסגרת	תחרות?

3. עבודה מסכמת

על	מנת	להעריך	את	איכות	העבודה	הסופית	והבנת	הנושא	ועל	
והוסבר	 ניתן	 המחוון	 מחוון.	 פותח	 לתלמידים,	 ציון	 לקבוע	 מנת	
לתלמידים	עם	תחילת	הפרויקט.	הקטגוריות	המרכזיות	לציון	כללו	

את	הגורמים	הבאים:

■ נושא	התצלום	ואיכות	התמונה	–	בקטגוריה	זו	נכנסו	אלמנטים		
התאורטית	 הצילום	 בסדנאות	 שנלמדו	 הצילום	 מתחום	

והמעשית	שפתחו	את	הפרויקט.

■ בהירות		 מדעיים,	 במושגים	 שימוש	 	– המדעי	 ההסבר	 איכות	
ודיוק	מדעי,	כתיבה	לפי	כללים,	רלוונטיות	לחיי	היום	יום.

■ עבודת	צוות	והצגת	הפרויקט	לכיתה.	

■ עמידה	בלוח	זמנים.	

תוצאות
תוצאות המחקר יוצגו לפי כלי המחקר השונים.

4.1 תוצאות שאלוני המחקר:

השערת	המחקר	הייתה	כי	המוטיבציה	של	תלמידי	מבוא	לכימיה	
גרף  נמוכה	בהשוואה	לתלמידים	שבחרו	כימיה	כמגמת	הגברה.	
ניתוח	התוצאות	 1	מאשש	את	השערת	המחקר	באופן	מובהק.	
והמובהקות	הסטטיסטית	נותחו	באמצעות	מבחן	.	t	ניתן	לראות	
כי	ישנו	הבדל	משמעותי	בכל	הקטגוריות	בין	תלמידי	מבוא	לכימיה	
בקטגוריית	 הוא	 ביותר	 הגדול	 ההבדל	 כימיה.	 מגמת	 לתלמידי	
המוטיבציה	והיחס	של	התלמידים	לאסתטיקה	וליופיו	של	העולם.

 השאלונים	הועברו	באופן	אנונימי	אבל	סומנו	בקוד	מזהה	על	ידי	
 post מול	 	pre תלמיד	 כל	 לשייך	 היה	 שניתן	 כך	 התלמידים,	 כל	

ולבצע	מבחן	t	מזווג	עבור	כל	אחד	מהם.

של	 בתפיסתם	 השינוי	 את	 בדק	 השאלון	 של	 הראשון	 חלקו 
רגיל	 באופן	 הכימיה	 לימוד	 כלפי	 השונות	 בקטגוריות	 התלמידים	
ודרך	תמונה.	נראה	כי	קיים	הבדל	גדול	בתפיסות	בין	בתי	הספר,	
לכן	התוצאות	המובאות	)בגרף 2 - תיכון מאיר, בגרף 3 - תיכון 

י‘ מבוא י‘ מגמה

מעורר
חשיבה

יצירתית*

גורם לי
להתפעל
מיופיו של

העולם***

רלוונטיות**מוטיבציה*** עניין**קוגניטיבי* התלמיד
במרכז*

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

pre	שאלון	–	לכימיה	מבוא	לתלמידי	כימיה	מגמת	תלמידי	בין	השוואה	גרף 1:

*p<0.05 **p<0.001 ***p<0.0001
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4.5
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גרף 4:	שאלון	עמדות	תלמידים	-	מה כוללת עבודתו של מדען?

*p<0.05 **p<0.001 ***p<0.0001

pre post

המצאת
פטנטים,

תגליות
וחידושים
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*p<0.05 **p<0.001 ***p<0.0001

גרף 5: שאלון	עמדות	תלמידים	עד	כמה	אתה	מזדהה	עם	הציטוט?

ממוצע
היגדים**
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ההיגד

8432
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pre post
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צרעה(	הן	לכל	הקטגוריות	שנבדקו	בכל	אחד	מבתי	הספר	בנפרד.	
מסיבה	זו	לא	אוחדו	שני	בתי	הספר	בניתוח	המוצג	בהמשך,	אלא	

נעשתה	השוואה	של	פרי-פוסט	עבור	כל	בית	ספר	בנפרד.

כוללת	 “מה	 השאלה	 את	 כלל	 הסגור	 השאלון	 של	 השני	 חלקו 
של	 בעמדותיהם	 השינוי	 את	 מרכז	 	4 גרף  מדען?”.	 של	 עבודתו	
ניכר	 שינוי	 אין	 ההיגדים	 ברב	 גת(.	 ובקריית	 )בצרעה	 התלמידים	
ניכר	 התלמידים	 בתפיסת	 שינוי	 המדענים.	 של	 עבודתם	 כלפי	
והסימטריה	 האסתטיקה	 וחקר	 חשיפה	 של:	 בקטגוריות	 בעיקר	

שבטבע,	גיוס	כספים	וחשיבה	יצירתית.

חלקו השני של השאלון כלל את ההיגדים הבאים:
”בכל	דבר	בטבע	יש	משהו	מן	המופלא”	)אריסטו(.1. 
זהו	2.  לחוות.	 שביכולתנו	 ביותר	 היפה	 הדבר	 הוא	 “המסתורין	

המקור	לכל	אמנות	אמיתית	ולכל	המדע”	)א.	איינשטיין(.
“ההרמוניה	בטבע	חייבת	להסביר	את	המציאות”	)קפלר(.3. 
	 הם	4. עבורנו	 יופי	 שמגדירים	 העקרונות	 יפה,	 הוא	 “הטבע	

עקרונות	טבעיים”	)הקל(.
דורות	5.  של	 מהניסיון	 להתעלם	 מכם	 מבקש	 שאינני	 “בעוד	

מדיי”	 מוקדם	 בתלם	 ללכת	 לא	 לכם	 מייעץ	 אני	 קודמים,	
)פליקס	בלוך(.

שמקשרים	6.  עד	 משמעות,	 חסרות	 הן	 כשלעצמן	 “עובדות	
ביניהם	בעזרת	חוק	כלשהו”	)לואי	אגסי(.

גם	7.  זו	 כי	 	- מופרכת	 אהובה	 כשתאוריה	 אפילו	 שמח	 “אני	
הצלחה	מדעית”	)ג’ון	אקלס(.

העובדות	הן	כמו	אוויר	למדענים,	בלעדיהן	לעולם	אי	אפשר	8. 
לעוף”	)פאולינג(.

5	מרכז	את	התוצאות	בשינוי	העמדות	של	התלמידים	ב-2  גרף 
והסימטריה	 היופי	 את	 המבטאים	 למשפטים	 ביחס	 הספר	 בתי	
כלומר,	 עלייה,	 ישנה	 הקטגוריות	 בכל	 כי	 לראות	 ניתן	 שבטבע.	
התלמידים	מזדהים	יותר	עם	המשפטים	המצוטטים	שנתנו	להם.

4.2 תוצאות הריאיונות

עפ”י	 ניתוח	 עברו	 התלמידים,	 ריאיונות	 זה,	 איכותני	 מחקר	 כלי	
בטבלה  שמוצג	 כפי	 קטגוריות,	 למספר	 וחולקו	 המחקר	 שאלות	
2 בעמוד	הבא.	שאלת	המחקר	המרכזית	קשורה	למוטיבציה	של	
התלמידים,	ובהתאם	לתשובתם	של	התלמידים	ניתן	היה	להיווכח	

כי	העלייה	במוטיבציה	הייתה	תוצאה	של	3	גורמים	מרכזיים.

מוטיבציה	שנבעה	מעצם	הפעילות	–	100%	מהתלמידים	התייחסו	
והם	 להם,	 חשובה	 היא	 בחרו	 שהם	 בנושא	 ש”הכימיה”	 לכך	
מדברים	על	כך	מחוץ	לבית	הספר,	לדוגמה:	“מצאנו	מלא	דברים	
שממש	 כימית	 תופעה	 שזו	 בחיפושים	 ראינו	 שהחלידו...	 בטבע	

משפיעה	על	החיים...	עניין	אותנו	להבין	לעומק	מה	קרה	שם”.

בוצעה שבה	 התחרות	 במסגרת	 שהתעוררה	  מוטיבציה	
שמסגרת	 בריאיון	 עמדה	 הביעו	 מהנשאלים	 	90% 	– הפעילות	
קהל	 מול	 עמידה	 של	 מיומנויות	 מחזקת	 חווייתית,	 היא	 התחרות	

ומדרבנת	לעבודה.

מוטיבציה	המשכית	–	תלמידים	שעסקו	בנושא	הכימי	שאותו	חקרו	
גם	במסגרת	הבית,	החברים	והמשפחה.	אחת	התלמידות	אמרה	
במהלך	הריאיון:	“הפרויקט	היה	לי	ממש	ממש	מעניין.	קראתי	על	
דברים	שהפתיעו	אותי	קצת...	אני	חושבת	שבגלל	שזה	עניין	אותי	

כ”כ,	קיבלתי	החלטה	לעבור	למגמה”.

בדומה	 שנותחו	 נוספות	 קטגוריות	 הריאיונות	 מתוך	 עלו	 כן	 כמו	
לקטגוריות	בשאלוני	העמדות.

4.3 תוצאות העבודה מסכמת

מתוך	בדיקה	וניתוח	של	עבודות	התלמידים	עולה	כי	רובם	הצליחו	
גבוהה.	 הייתה	 התצלום	 ואיכות	 האמנותי,	 החלק	 את	 ליישם	
בהבנת	המושגים	המדעיים	שהופיעו	 חלק	מהתלמידים	התקשו	
בגוף	העבודה.	לעיתים	ההסבר	המדעי	היה	חלקי	או	היה	נראה	
שההסבר	מועתק	ממקור	מידע	ולא	הצביע	על	הבנה,	כפי	שמוצג	

בגרף	6.

גרף 6:	התפלגות	ציוני	התלמידים	בעבודה	הכתובה

70-84

60-69

85-100

התפלגות הציונים

25% 13%

62%

דיון בתוצאות

בכל	 מובהק	 הבדל	 על	 ללמוד	 ניתן	 הכמותי	 המחקר	 מתוך	
הקריטריונים	בין	תלמידים	שבחרו	במגמת	כימיה	כמקצוע	מוגבר	
לבין	תלמידים	שלומדים	“מבוא	לכימיה”.	התחושה	שלי	שתלמידי	
אומתה	 ללמידה,	 התחלתית	 מוטיבציה	 חסרי	 לכימיה”	 “מבוא	
בפיתוח	 הצורך	 עולה	 מכאן	 הקריטריונים.	 בכל	 מובהק	 באופן	 "שחור עולה"	צילמו	שני	לוי	ורון	יוסף,	צרעה
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תוכניות	מסוג	זה	שמטרתן	להגביר	עניין	ולעלות	את	המוטיבציה.	
עולה	שהמוטיבציה	 ובעיקר	מהריאיונות	 מהתוצאות	האיכותניות	
ורלוונטיות	 סקרנות	 עניין,	 על	 דיווחו	 הם	 עלתה.	 תלמידים	 של	
לחיי	היום	יום.	70%	מהנשאלים	בריאיון	דיווחו	על	שיתוף	החומר	
הכימיה	 בתחום	 התעניינותם	 כי	 ודיווחו	 וחברים	 משפחה	 עם	
עלתה.	נתון	זה	תואם	לתוצאות	מחקרים	קודמים	שנעשו	בתחום	
התלמידים,	 של	 יום	 היום	 לחיי	 שרלוונטיים	 נושאים	 כי	 שמראים	
כל	 	– במרכז	 התלמידים	 את	 שמציבות	 לימוד	 ושיטות	 תחרויות,	
 Bennett &( התלמידים	 של	 במוטיבציה	 לעלייה	 גורמים	 אלה	
2007	Lubben,(.	כמו	כן	עולה	מהריאיונות	כי	שילוב	תחום	אמנות	
הצילום	)שילוב	ה-”A”בתחום	ה-stem(	השפיע	באופן	חיובי	על	
ללימודי	 פחות	 שהתחברו	 תלמידים	 התלמידים.	 של	 המוטיבציה	
הכימיה,	מצאו	דרך	צילום	הניסוי	או	צילום	התופעה	חיבור	מעשי	
לחיי	היום	יום.	מהריאיונות	ניכר	כי	הפרויקט	עורר	בהם	רגשות	)כיף,	
passion(.	שילוב	אמנות	הצילום	מפתח	יכולות	 מעניין,	מסקרן,	
בלימוד	 הנרכשת	 מיומנות	 המוח.	 של	 הימני	 בצדו	 קוגניטיביות	
החלקים	 את	 מפתחת	 	)stem(, מדעיים-טכנולוגיים	 מקצועות	
הקוגניטיביים	בצדו	השמאלי	של	המוח.	שילוב	של	שניהם	משפר	
את	היכולות	הקוגניטיביות	)2005	McGrath & Brown,(.	מתוך	
כזה,	 שיפור	 לראות	 ניתן	 המסכמות	 העבודות	 וניתוח	 הריאיונות	
אך	מהסקר	הכמותי	רק	בתיכון	צרעה	היה	שיפור	מובהק	בתחום	

המיומנויות	הקוגניטיביות.

מובהקת	 עלייה	 לראות	 ניתן	 הכמותיים	 השאלונים	 מתוך	
ומשמעותית	ב-2	בתי	הספר	בקטגוריה	שבה	לימוד	דרך	תמונה	
ומקטגוריה	העוסקת	בעניין.	 לי	להתפעל	מיופיו	של	העולם	 גרם	
ישנה	עלייה	בהזדהות	של	התלמידים	עם	ציטוטים	הקשורים	ליופיו	

של	העולם.

בתפיסת	 מובהק	 שינוי	 על	 מצביעים	 הכמותיים	 השאלונים	
התלמידים	את	עבודתם	של	המדענים	בקטגוריות	הבאות:

הנחיית	סטודנטים	והוראה.1. 

חשיפה	וחקר	של	אסתטיקה,	סימטריה	ויופי	שבמדע.2. 

גיוס	כספים.3. 

	 חשיבה	יצירתית.4.

כלולים	 והם	 אליהם,	 מודעים	 היו	 לא	 שהתלמידים	 ממדים	 אלה	
בין	כל	הקטגוריות	שבהן	 יש	קשר	 בתוך	עבודתם	של	המדענים.	
השתנתה	תפיסת	התלמידים	באופן	מובהק.	ניתן	להצביע	על	כך	
של	 מיופיו	 להתפעל	 לתלמידים	 גרם	 תמונה	 דרך	 כימיה	 שלימוד	
המדע	 את	 לראות	 להם	 גרם	 הפרויקט	 כי	 להניח	 סביר	 העולם.	
תפקידם	 בתפיסת	 לשינוי	 הוביל	 שזה	 מאוד	 ייתכן	 שונה.	 באור	
יותר	 רחב	 תפקיד	 למדענים	 כי	 הבינו	 התלמידים	 המדענים.	 של	
שאינו	מסתכם	רק	במחקר,	המצאת	פטנטים	וניסויים	במעבדה,	
יופי,	 גם	חשיפה	של	 וכולל	 אלא	תפקיד	שנתפס	באופן	הוליסטי	
האופן	 בכיתה,	 המורים	 פעילות	 כי	 נראה	 של	הטבע.	 אסתטיקה	
אכן	מהווים	תפקיד	מרכזי	 להציג	את	הדברים,	 בוחרים	 שבו	הם	
הספרותית	 בסקירה	 שהובא	 כפי	 זה,	 תפיסתי	 בשינוי	 וחשוב	

.)Mead & Metraux,	1957(

מסגרת	התחרות	שבה	נעשה	פרויקט	זה	הייתה	גורם	משמעותי	
מסגרת	 כי	 נראה	 האיכותניים	 הריאיונות	 תוצאות	 מתוך	 ביותר.	
מוטיבציה	 זו	 אמנם	 המוטיבציה.	 תחום	 על	 בעיקר	 השפיעה	 זו	
חיצונית	המניעה	לפעולה	אך	עפ”י	הספרות	יש	בכוחה	להשפיע	
גם	על	מוטיבציה	פנימית	המניעה	את	התלמידים	ללמידה	)ברק	

שטיין,	2013(.	

"שן הזמן אותי אוכלת" צילמו:	נעה	טל,	יובל	יפה,	יעל	סלע	–"יין יאנג ומה שביניהם" צילמו	איתי	רשף,	מאיה	מלמד,	מיה	לוי
תיכון	הר	טוב	צרעה

טבלה 2:	ניתוח	ראיונות	תלמידים	ע”פ	שאלות	המחקר

הקריטריון
אחוז התלמידים שהתייחסו 

לקריטריון במהלך הריאיון
דוגמאות לתשובות מתוך ראיונות של התלמידים

מוטיבציה	הנובעת	
מעצם	הפעילות

100%
עליו	 מדבר	 אני	 חשוב,	 נושא	
שימושי	 הספר,	 לבית	 מחוץ	
מלמד	 מגוון,	 שלי,	 ללימודים	
אותי	נושאים	שרלוונטיים	לחיי,	

כיף

“זה	לא	סתם	שעור	רגיל,	הצילום	זה	משהו	שגורם	לך	להתעניין	באמת	למה	זה	
קורה	ולא	רק	ללמוד	כי	יש	מבחן”

כימית	 תופעה	 שזו	 בחיפושים	 שהחלידו...ראינו	 בטבע	 דברים	 מלא	 “מצאנו	
שממש	משפיעה	על	החיים...עניין	אותנו	להבין	לעומק	מה	קרה	שם”

passion“	יותר	לי	היה“
“הצילום	זה	משהו	לא	רגיל,	לא	כמו	כל	שעור	שלומדים	ושוכחים.	יצאנו	לשטח	

וחיפשנו	זוויות	צילום	זה	היה	מעניין	חיכיתי	לשיעור”

מוטיבציה	הנובעת	
ממסגרת	הפעילות	

והשתתפות	בתחרות

90%
של	 מיומנויות	 מפתח	 חוויתי,	
מדרבן	 קהל,	 מול	 עמידה	

לעבודה

“זה	נותן	חשק	לעבוד	וללמוד”
תחרות	גורמת	לך	להוציא	תוצר	יותר	טוב”

כיתה... מול	 מגמגמת	 כלל	 בדרך	 העצמי...אני	 הביטחון	 את	 לנו	 שיפר	 “זה	
והצלחתי	להרצות	מול	אנשים	חשובים”

70%מוטיבציה	המשכית
קריאת	ספרים

שיתוף	משפחה	וחברים

“זו	תופעה	קטנה	שיש	לה	השפעה	על	אוכלוסייה	גדולה	–	עניין	אותי	לקרוא	
על	זה”

פעם	 לה	 שגם	 לי	 וספרה	 התלהבה	 והיא	 העבודה	 על	 שלי	 לאמא	 “ספרתי	
נמחק	משהו	שתלמיד	כתב”

“הפרויקט	היה	לי	ממש	ממש	מעניין	קראתי	על	דברים	שהפתיעו	אותי	קצת...	
אני	חושבת	שבגלל	שזה	עניין	אותי	כ”כ	קיבלתי	החלטה	לעבור	למגמה”

פיתוח	מיומנויות	
קוגניטיביות

70%
יותר,	 וקלה	 ברורה	 הלמידה	
אינטגרציה	 לעשות	 מסייעת	
במדע,	 שונים	 תחומים	 בין	

זיכרון	לטווח	ארוך

“המשכנו	ללמוד	על	התפחה	גם	בביולוגיה.	בחרנו	את	הנושא	לביו	חקר	כדי	
להבין	יותר”

“אני	תמיד	אזכור	מה	הקטע	של	הסבון	בגלל	התמונה	של	הידיים”
“היה	קשה	להמחיש	את	הרעיון	החלפנו	3	רעיונות.	אני	חושבת	שהיינו	צריכות	
להבין	טוב	טוב	את	ההסבר	המדעי	כדי	להמחיש	בתצלום	מה	שרצינו	להעביר”

פיתוח	צורת	למידה	
בה	התלמיד	במרכז

80%
להשתתף	 הזדמנות	 נותן	
בפעילות,	הפעילות	מאפשרת	
הבנה	עמוקה,	שאילת	שאלות	
ובחירת	של	נושא	שמעניין	את	

התלמיד

ואנחנו	אוהבות	צילום	ואפיה	הכל	התקשר	לנו.	 “התעסקנו	במשהו	שבחרנו	
לא	כמו	בשיעור	רגיל	שהמורה	מחייבת	לעשות	ככה	וככה..”

אנחנו	 שעליה	 התופעה	 מה	 מחליטים	 אנחנו	 כי	 מיוחד	 יותר	 הרבה	 היה	 “זה	
רוצים	לעשות	את	העבודה...על	מה	שמסקרן”....

“היה	קצת	קשה	למצוא	זמן	לעשות	את	הפרויקט	אבל	בגלל	שאני	בחרתי	את	
הנושא	וזה	עניין	יותר	מצאתי	זמן	לזה	אחה”צ	וניצלתי	את	הזמן	שנתת	בכיתה	

כדי	להתקדם”

פיתוח	יצירתיות	וגורם	
לי	“להתפעל	מיופיו	

של	העולם”

100%
מחשבה,	 מעורר	 מרהיב,	
לי	 גורם	 יצירתיות,	 מפתח	
תופעות	 עוד	 על	 לחשוב	

מעניינות	שראיתי

“אתה	מבין	כמה	הכימיה	פוגשת	אותך	בחיי	היום	יום”
מה	 מעניין	 למשל	 לחשוב	 התחלתי	 הסבון	 עם	 הניסוי	 את	 שעשיתי	 “אחרי	

הכימיה	שבמשחת	שיניים?	או	באבקת	כביסה?”
“לקח	לנו	הרבה	זמן	לחשוב	איך	להעביר	את	הרעיון	המדעי	שרצינו	להסביר.	

זה	דרש	מאתנו	הרבה	יצירתיות	ומחשבה”
העיניים	 את	 לפתוח	 שצריך	 להבין	 לי	 גרם	 זה	 מעניינת	 הייתה	 “ההרצאה	

ולהסתכל	על	העולם.	המדע	נמצא	סביבנו	בכל	מקום”

המלצה	ללמד	את	
היחידה	שנה	הבאה

“הייתי	ממליצה	ללמד	את	היחידה.	זה	הרבה	יותר	כיף	ללמוד	בצורה	כזו”100%
“בטח.	ככה	זוכרים	מה	שלומדים”

“כן.	אבל	כדאי	לתת	לתלמידים	לצלם	גם	באיפון	כדי	לא	להיות	תלויים	במורה”
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מסקרנות לשיתוף פעולה
המרכז	 של	 העשירית	 בתערוכה	 ביקרתי	 חודשים	 מספר	 לפני	
לאומנות	עכשווית	בערד.	מדי	חודש	אני	אוהבת	להגיע	עם	הבנות	
שלי	לפעילויות	שונות	שמתקיימות	במקום.	תערוכה	זו,	בשם	"את	
זיידמן.	התערוכה	 תהיי	החול	שלי",	היא	הראשונה	שאוצרת	גילי	
עבודות	 ומציגה	 קיום?"	 מאפשר	 "מה	 השאלה	 אל	 מבט	 מפנה	
כל	אחת	מהן	חוקרת	את	השאלה	מנקודות	מבט	 מגוונות	אשר	
בשיטות	 לתשובותיהם	 ביטוי	 נותנים	 שגם	 היוצרים	 של	 אישיות	

שונות,	כגון	פיסול,	צילום,	ציור,	יצירת	קולאז'	ועוד.

כרגיל,	התחלנו	לעבור	על	היצירות	עד	שלפתע	הבחנתי	מרחוק	
ביצירה	שהזכירה	לי	משהו	מוכר	למדי.	מדובר	על	מערך	תמונות	
בשורות	 ומסודרות	 קיר	 על	 הפרוסות	 	4A בגודל	 ולבן	 בשחור	
זה?	 מה	 לעצמי,	 וחשבתי	 עצרתי	 זהים.	 לא	 באורכים	 ובעמודות	

טבלה	 לזהות	 שלא	 יכול	 לא	 כימאי	 מחזורית?	 טבלה	 זאת	 האם	
מחזורית,	אפילו	אם	מדובר	על	רק	חלק	ממנה,	אפילו	אם	מדובר	
התמונות	 בסידור	 משהו	 יסודות.	 של	 שאינה	 מחזורית	 בטבלה	

ביצירה	הפוטוגרפית	הזו	צעק	"טבלה	מחזורית".

אכן,	 היצירה.	 של	 שמה	 את	 קראתי	 במהירות.	 לקיר	 התקרבתי	
מיד	 עלו	 שאלות	 המון	 שוורץ.	 אתי	 מאת	 המחזורית"	 "הטבלה	
בראשי,	ניסיתי	להבין	מה	באמת	רואים	בכל	תמונה?	מה	הקשר	
היא	 היוצרת	 האם	 שבתמונות?	 מזוהים	 הלא	 החפצים	 כל	 בין	
150	שנה	לטבלה	המחזורית?	 כימאית?	האם	היצירה	היא	לציון	
באיזה	מובן	החפצים	שבתמונות	הם	יסודות	בעיניה	של	היוצרת?	
האם	גם	כאן	יש	משמעות	למחזוריות	לפי	השורות?	האם	גם	כאן	
יש	משמעות	למשפחת	חפצים	לפי	העמודות?	אולי	אפשר	לייצר	

משהו	דומה	עם	התלמידים	בכיתת	הכימיה?	

כימיה ואומנות במפגש קהילתי
ד"ר דבורה )דידי( מרצ'ק 

בשיתוף עם אתי שוורץ ואורן עמית
צילום: דורון אורגיל ודבורה מרצ'ק

כדי	 המוזיאון,	 מנהל	 עמית,	 אורן	 עם	 שלי	 החברּות	 את	 ניצלתי	
לשאלותיי.	 תשובות	 לקבל	 ולנסות	 שוורץ	 אתי	 עם	 קשר	 ליצור	
ההתלהבות	מהעולמות	המשותפים	הייתה	הדדית,	ומהשיחה	הזו	
נולד	שיתוף	פעולה	חינוכי	לקהל	הרחב	המיועד	למשפחות	וילדים.	
לנקודות	 המבקרים	 את	 לחשוף	 יהיה	 המנחה	 שהרעיון	 החלטנו	
האומנות.	 ועולם	 הכימיה	 עולם	 שבין	 מעטות	 הלא	 המשיקות	

והתשובות	לשאלותיי?	המשיכו	לקרוא.

רק היום, רק היום... מעבדה במוזיאון
המוזיאון	 שמציע	 הפעילויות	 במסגרת	 התקיימה	 שלנו	 הפעילות	
ראשון	 בשלב	 שלבים,	 שני	 לפעילות	 שבוע.	 בסופי	 הרחב	 לקהל	
התנסות	עם	מערכת	ניסיונית	ובשלב	השני	הרצאה	על	הקשר	בין	

כימיה	לאומנות	ושיח	אומן	עם	אתי	שוורץ.	

עבור	השלב	הראשון	הרכבנו	מעבדה	ובה	שש	עמדות	ניסוי	בלב	
חלל	המוזיאון.	אפשר	לומר	שיצירות	האומנות	של	התערוכה	הפכו	
לרגע	לתפאורה	של	המעבדה.	הסידור	הזה	יצר	סביבה	מרשימה	
רצינו	 מהעניין,	 חלק	 היה	 זה	 מעבדה.	 עבור	 דופן	 ויוצאת	 מאוד	

לעורר	חוויה	מדעית	מרגשת	ויפה	מכל	הבחינות.	

יפהפיים:	תגובת	חמצון	 תוצרים	 כימית	שמניבה	 בחרנו	בתופעה	
חיזור	בין	סליל	של	נחושת	מתכתית	לבין	יוני	כסף	בתמיסה	מימית	
של	כסף	חנקתי.	תוצרי	התגובה	הם	גבישי	כסף	מתכתי	מבריקים	
בצורה	דנדריטית	אשר	עוטפים	את	סליל	הנחושת	ונמצאים	בתוך	

תמיסה	צלולה	בצבע	תכלת.	מניסיוני	בכיתה,	תגובה	זו	מעוררת	
מתבוננים	 התלמידים	 כאשר	 יותר	 אף	 חזק	 והאפקט	 פליאה,	
ניסוח	התגובה	המתרחשת	 בגבישי	הכסף	מתחת	למיקרוסקופ.	

מופיע	להלן
Cu)s( + 2Ag+1■■Cu+2  +  2Ag)s()aq( )aq(

תגובה	כימית	בין	נחושת	מתכתית	ותמיסת	כסף	חנקתי

"הטבלה	המחזורית:	תכונותיהם	הנעלות	של	חפצים	חסרי	הערך”,	יצירה	מאת	אתי	שוורץ

העשרה
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ה”מתאהב”	בנושא	המחקר	שלו	אם	מבינים	שהוא	קשור	לנושא	
באופן	אינטלקטואלי	ורגשי	עקב	היופי	שהוא	מוצא	באותו	הנושא.

או	 תמונות	 בצילום	 העוסקים	 צלמים	 יש	 למשל,	 הזה,	 בהקשר	
תגובות  של	 תוצרים	 כגון	 שונות,	 כימיות	 מערכות	 של	 סרטונים	
שנעשים	 צילומים	 גם	 ישנם	 ביעבוע.	 או	 שיקוע	 גיבוש,	 שריפה,	
בחשיפה	ארוכה	לאור	במקום	שימוש	בצבע.	פאבלו פיקסו התנסה	

בשיטה	הזו	עוד	בסוף	שנות	הארבעים	של	המאה	שעברה.

הניסיונית	 בפעילות	 נמצא	 לאומנות	 כימיה	 בין	 כזה	של	קשר	 סוג	
שעברו	המשתתפים	בשלב	הראשון	של	הפעילות	במוזיאון.	הם	לא	
רק	טעמו	מתהליך	החקר,	בדומה	לשלבי	התבוננות,	רישום	תצפיות	
מסקרנת	 ניסיונית	 למערכת	 נחשפו	 גם	 אלא	 שאלות,	 והעלאת	
הניסיונית	 לפעילות	 התגובות	 וקוגניטיבית,	 רגשית	 מבחינה	 ויפה.	
והרהור	בה.	המשתתפים	 כימית	לא	מוכרת	 היו	פליאה	מתופעה	
עניין	 מעוררת	 כזו	 חוויה	 יופי.	 לבין	 כימיה	 בין	 מקשרת	 חוויה	 חוו	

ועשויה	להותיר	חותם	של	הרגשה	טובה	ועונג	הקשורים	לכימיה.	

וניכר	בתרומה	 ברור	מאוד	 הוא	 כימיה	לאומנות	 בין	 הקשר	השני	
אחד	 מקרה	 האומנות.	 לתחום	 חומרים	 של	 כמדע	 הכימיה	 של	
אפשרו	 אשר	 כימיה	 מבוססות	 טכנולוגיות	 מהתפתחויות	 נובע	
להתפתחויות	 הובילו	 אשר	 האנושית	 בחשיבה	 התפתחויות	
באומנות.	דוגמה	מוכרת	לכך	היא	התפתחות	הצילום	והשפעתה	
ביותר	 הבולטות	 הדוגמאות	 אחת	 מודרנית.	 אומנות	 של	 בתחום	
למצב	הסימביוטי	בין	מדע	לאומנות	היא	המצאת	המצלמה.	עם	

כלים	 	)daguerreotype( 	1820 השנה	 סביב	 הצילום	 המצאת	
ואפילו	 האומנות	 של	 צורתה	 את	 לנצח	 שינו	 וטכנולוגיים	 מדעים	
את	צורת	החשיבה	של	האומנות.	אפשר	ממש	להבדיל	בין	יצירות	
והנגשתו	 הצילום	 המצאת	 ואחרי	 שלפני	 לתקופות	 שייכות	 אשר	
לקהל	הרחב.	במשך	מאות	שנים,	התפקיד	העיקרי	של	האומנות	
היה	תיעודי,	תיאור	של	אנשים	ושל	הטבע,	והיא	הייתה	רק	בידיהם	
של	בעלי	יכולת	כלכלית.	סגנון	האומנות	היה	פשוט	ומוחשי	ונועד	
לנסות	לתאר	את	המציאות	כפי	שהיא	עד	כמה	שאפשר.	אומנם	
הסגנונות	השתנו	והשתבחו	וגם	הרעיונות	מאחורי	היצירות	)למשל	
מסגנון	נאיבי	ומסרים	דתיים	סביב	1300–1200,	דרך	ציור	קלאסי	
ועד	סגנון	 1600–1500	ברנאסנס	 עם	מסרים	הומניסטיים	סביב	
ריאליסטי	עם	נושאים	יום-יומיים	סביב	1800(,	אך	היצירות	עדיין	

ניסו	לגלם	את	המציאות	כפי	שהאומן	רואה	אותה	ממש.

הייצוג	 פרדיגמת	 החלה	 המציאות	 את	 לצלם	 שהתאפשר	 ברגע	
ביצירותיו	 )כמו	 האימפרסיוניזם	 נולד	 ראשון	 בשלב	 להשתנות.	
של	קלוד	מונה,	אשר	ניסה	להכניס	תנועתיות	כאלמנט	בתפיסה	
לראות	 ואפשר	 אחידים	 אינם	 הקווים	 שבו	 האנושית(,	 ובחוויה	
את	התמונה	המלאה	באופן	ברור	יותר	ממרחק	מה.	ביצירות	גם	
שלא	 דבר	 קונבנציונליות,	 לא	 בזוויות	 יום-יומיים	 נופים	 מתוארים	

היה	לפני	כן.

פיקסו(	 )פבלו	 קוביזם	 כגון	 מופשטים	 סגנונות	 התפתחו	 הזמן	 עם	
וסוריאליזם	)סלבדור	דאלי(.	למשל	פיקסו	שאל	את	עצמו	כיצד	הוא	

הרצאה	לקהל	הרחב	על	הקשרים	בין	כימיה	ואומנות

חילקנו	חלוקים	ומשקפי	מגן	ונתנו	למבוגרים	והורים	מבין	הנוכחים	
בתוכן	 להתבונן	 היה	 הילדים	 של	 תפקידם	 הניסוי.	 את	 לבצע	
ביקשתי	מהילדים	להתרכז	 שינויים?	 המבחנה:	האם	מתחוללים	
את	 לשתף	 שיוכלו	 כדי	 במבחנה	 למתרחש	 היטב	 לב	 ולשים	
התצפיות	שלהם	בדיון	שיתקיים	לאחר	מכן.	ביקשתי	מהילדים	גם	
כשהילדים	 הניסוי.	 בעקבות	 דעתם	 על	 העולה	 שאלה	 כל	 לזכור	
החליטו	ש”השמיכה	סביב	הנחושת”	עבה	מספיק,	הם	הכינו	יחד	

עם	המבוגרים	דוגמאות	להסתכלות	במיקרוסקופ.

במשך	כל	הפעילות	כולם	בקהל	היו	מעורבים	מאוד	ואף	מרותקים.	
נתנו	די	זמן	כדי	למצות	את	חוויית	החקר.	בקצב	שלהם	המשתתפים	
עברו	מפליאה	מהתגובה	לפליאה	מהתוצר,	קיימו	ביניהם	שיחות,	
קראו	זה	לזה	לראות	מה	יש	להם	במיקרוסקופ	והשוו	בין	התוצרים	
וכמובן	צילמו	 השונים,	“טיילו”	על	פני	הדוגמה	עם	המיקרוסקופ	
להודות	 חייבת	 אני	 המיקרוסקופ.	 עינית	 דרך	 התוצרים	 את	
שהתלבטתי	אם	להכניס	כאן	תמונה	של	גבישי	הכסף	המרהיבים	
שמתקבלים	והחלטתי	לא	לעשות	זאת.	מוטב	לא	לעשות	ספוילר,	
ולתת	לכם	לגלות	את	זה	בעצמכם	בבית	הספר.	טיפ	קטן:	האירו	

על	הדוגמה	מהצד	בעזרת	פנס	הטלפון	שלכם.

זה	של	המפגש	סיכמנו	את	הפעילות	הניסיונית	 כדי	לסגור	חלק	
הניסוי	 לדעתם	 אם	 המשתתפים	 את	 שאלתי	 תחילה	 בשיח.	
ראו	 לא	 ושמעולם	 כולם	כמעט	פה	אחד	הסכימו	שכן	 יפה.	 היה	
והרגישו.	 חשבו	 שראו,	 במה	 שיתפו	 ומבוגרים	 ילדים	 דבר.	 כזה	
ילדים	במיוחד	שאלו	המון	שאלות	אבל	גם	המבוגרים	לא	נשארו	

מאחור	בהקשר	זה.	סיימנו	בהסבר	כימי	של	התופעה.	בהתחלה	
“מוצק”,	 “מתכת”,	 כגון	 לכולם	 המוכרות	 במילים	 השתמשתי	
לו	 קוראים	 שאנחנו	 משהו	 ביניהם	 “קורה	 “נוזל”,	 “חלקיקים”,	
שאני	 מה	 בין	 קישרתי	 הזמן	 כל	 מתקבל...”	 ובסוף	 כימית	 תגובה	
מספרת	שקורה	ברמת	החלקיקים	לבין	מה	שהנוכחים	ראו	שקרה	
מקובל	 מדויק	 כימי	 הסבר	 נתתי	 גם	 מכן	 לאחר	 המבחנה.	 בתוך	

והכימאים	שבין	המשתתפים	נהנו	מאוד	להוסיף	מהידע	שלהם.

אז איך כימיה ואומנות קשורות?
כימיה	 שבין	 הקשר	 על	 הרצאה	 כלל	 המפגש	 של	 השני	 השלב	
לאומנות	ושיח	אומן	עם	אתי	שוורץ	על	מה	שעומד	מאחורי	היצירה	
המישורים	 על	 סיפרתי	 בהרצאה	 המחזורית.	 הטבלה	 על	 שלה	

הרבים	שבהם	כימיה	ואומנות	נפגשות.	

מכך	 נובעת	 האומנות	 על	 הכימיה	 של	 מיידית	 אחת	 השפעה	
שתופעות	כימיות	יכולות	להיות	בעלות	ערך	אסתטי	גבוה,	כלומר,	
יהיו	אנשים	שימצאו	עונג	בהתבוננות	בתופעות	או	תוצרים	כימים	
יכולה	 כימי	 תהליך	 של	 עצמה	 ההבנה	 אף	 לפעמים	 מסוימים.	
להיתפס	כיפה,	במיוחד	אם	היא	מגיעה	כפיענוח	של	תעלומה	או	
סוגיה	כימית	שהעסיקה	מדען	לאורך	זמן.	לדוגמה,	אנחנו	נוהגים	
אך	 “אלגנטי”,	 פתרון	 הוא	 מסוים	 תגובה	 מנגנון	 שפיענוח	 לומר	
הכוונה	היא	שההבנה	של	אותו	המנגנון	גורמת	לרווחה	או	סיפוק	
החוקר  דמות	 מפתיעה	 לא	 יפה.	 משהו	 על	 להתבוננות	 הדומים	

ילדים	ומבוגרים	כאחד	חוקרים	ומתפעלים	בפעילות	ניסיונית	סביב	תגובה	כימית

https://www.youtube.com/channel/UCYmL90kuJusvrpVv3B60Rsg
https://www.youtube.com/watch?v=moy0Kql8uTY
https://www.youtube.com/watch?v=moy0Kql8uTY
https://www.ted.com/talks/richard_seymour_how_beauty_feels
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בטבע.	בהבנה	של	אתי,	הטבלה	המחזורית,	מלבד	היותה	קטלוג	
של	יסודות,	היא	גם	המפתח	לתכונות	של	חומרים	ואפיונם.

לימודי	כימיה	צילומית	בשנים	שבהן	למדה	אתי	במכללת	הדסה	
הכימי	 הקשר	 היסודות.	 של	 לעולמם	 הדלת	 את	 עבורה	 פתחו	
הצילומי	 הדימוי	 את	 יצרה	 היא	 ולפיכך	 הצילום	 של	 במהותו	 הוא	
והאנלוגי	בפרט.	היא	מצאה	עניין	רב	בהבנה	מעמיקה	של	הכימיה	
הצילומית,	ובתוך	כך	לא	הסתפקה	בצילום	בלבד,	ותהליכי	הפיתוח	
הפכו	עבורה	לחלק	מהיצירה	ולהמשך	טבעי	ַלצילום.	כשנעשתה	
האהבה	 את	 הלאה	 להעביר	 המשיכה	 הצילום,	 בתחום	 מורה	

לכימיה	ולקסם	הצילום.	

לצילום?"	 ראוי	 "מה	 והשאלה	 לצלם	 שלה	 האובססיבית	 הנטייה	
לצלם	 אתי	 התחילה	 זו	 לסוגיה	 תשובה	 בחיפוש	 להרגל.	 הפכו	
ובעיקר	 קלאסי,	 לבן	 רקע	 על	 ביתית	 ופסולת	 פקקים	 שאריות,	
חפצים	עגולים.	היא	התחילה	לשלב	גם	תהליך	פיתוח	שבו	הנושא	
והופך	מפסולת	לדבר	נשגב.	הצילומים	 המצולם	דוהה	או	נעלם	
הראשונים	היו	ניסיון	להפוך	את	מצב	הצבירה	מוצק	בעזרת	תכונות	
הצילום.	הם	מצולמים	על	רקע	לבן	בסרט	צילום	שחור	לבן	גרעיני,	
באור	טבעי	מפוזר	ונטול	צללים.	חלקם	מצולמים	באופן	חד	וברור,	
שופע	חומריות.	חלקם	מצולמים	בטעויות	חשיפה	מכוונת	על	מנת	
לעמעם	את	תכונות	החומר,	ליצור	אשליה	של	מצב	צבירה	גזי	או	

אתרי.	

שאלת	המיון	ועריכת	הצילומים	הובילה	את	אתי	לרעיון	לאמץ	את	
מודל	טבלת	היסודות	ולמיין	את	צילומי	האובייקטים	על	פי	חוקיות	
דומה.	הטבלה	משווה	לכאורה	באופן	מופרך	ואסוציאטיבי	מהות	
קיום	בסיסיות	המומרות	למערך	השוואתי	שבו	 ותכונות	 אורגנית	
הצילומים	מאורגנים	כך	שכל	ציר	בטבלה	מייצג	ניגודים;	מת-חי,	
טהור-טמא,	 חדש-ישן,	 נקי-מלוכלך,	 שלם-פגום,	 שחור-לבן,	

מוצק-גז,	נוכח-נמוג,	וכולי.

צפייה	בצילומים	לאורך	השורות	והעמודות	מאפשרת	מבט	בודד	
ההתאמה	 הניגודיות.	 צירי	 על	 שלו	 השוואה	 וגם	 ״יסוד״	 כל	 על	
למודל	המקורי	של	הטבלה	היא	על	בסיס	אסוציאטיבי,	ההשוואה	
היא	ויזואלית	ומתחקה	אחר	שינוי	הצורה	בכל	מקום	בטבלה.	זאת	
במקביל	למהות	השינוי	בחומר,	המאפיין	גם	את	הצילום	האנלוגי.	

בדעתה,	 שעלתה	 יותר	 פילוסופית	 תובנה	 על	 גם	 סיפרה	 אתי	
כימיים	 לייצר	קשרים	 ויכולתם	 יסודות	 על	הקשר	שבין	התנהגות	
מסוגים	שונים	לבין	היחסים	בין	פרט	לרבים:	מהו	המקביל	לעיקרון	
אופיו	 את	 לאמץ	 דרך	 מצאה	 שאתי	 נראה	 הרגשי?	 בעולם	 זה	
וכך	להבין	שאלות	של	 השיטתי	של	המדע	כדי	להסביר	תופעות	
קיום	ותפיסה.	התופעות	הפנומנולוגיות	שבין	סובייקטים,	המיקרו	
ויצירת	 החפצים	 קטלוג	 לפעולת	 אתי	 את	 הובילו	 אלה	 והמקרו,	
קריאה	המבוססת	על	טבלה	שממירה	חומר	לערכיו	האסתטיים.	
הטבלה	המחזורית	המופיעה	במוזיאון	בערד	היא	מערך	מצומצם	
המושפעים	 שינוי	 ושלבי	 ניגודים	 השוואת	 ובו	 יותר	 רחב	 מקטלוג	

מזמן	וממרחב.

ולסיום...
שיח	האומן	היה	מרתק.	בחלקו	האחרון	נשאלנו	שאלות	והמשכנו	
לשוחח	עם	הקהל	עד	שנגמר	הזמן.	כולנו	נשארנו	עם	טעם	של	
עוד.	אפשר	לסכם	את	האירוע,	שנמשך	כשעתיים	וחצי,	כמוצלח	
מטרותיו:	 את	 והשיג	 הגילים	 מכל	 קהל	 משך	 המפגש	 מאוד.	
ולהציע	 ואומנות,	 כימיה	 שבין	 לחיבורים	 המודעות	 את	 להעלות	

חוויה	מדעית	מסקרנת,	מלהיבה	ויפה	בוזמנית.

והאומנות,	 הכימיה	 התחומים,	 ששני	 משוכנעת	 אני	 אישי	 באופן	
הזה.	 מהסוג	 אופקים	 מרחיבי	 ממפגשים	 להרוויח	 רק	 יכולים	
פלטפורמת	המוזיאון	היא	נהדרת	לצורך	קירוב	אנשים	למדע.	היא	
ועיסוק	בפן	הפילוסופי	 זמנים	 מאפשרת	גמישות	מבחינת	לוחות	
של	 בהקשר	 יצירתיות	 חשיבה	 צורות	 מנגישה	 היא	 המדע,	 של	
מדע,	היא	חלל	לעבודה	משותפת	בין	מומחים	מתחומים	מגוונים.	
מפגשים	קהילתיים	מהסוג	הזה	עשויים	אפוא	לקרב	אנשים	למדע	
באופן	טבעי,	להסיר	מגבלות	בתפיסה	ודעות	קדומות	כגון	"מדע	
זה	קשה	וזה	לא	בשבילי..."	ויש	יתרון	בבחירת	מוזיאון	שאינו	מוזיאון	
שהפגישה	 ילדים,	 בקרב	 מאוד	 רצוי	 כזה	 תפיסתי	 שינוי	 מדע.	
בכיתה	 במורה,	 לרוב	 תלויה	 המדע	 עולם	 עם	 שלהם	 הראשונית	
ובמעבדה	למדעים	בבית	הספר	היסודי.	פעילויות	מסוג	זה	יכולות	
לנתק	את	חוויית	המדע	מחוויית	בית	הספר	ולפתוח	ערוץ	הוליסטי	

ורגשי	יותר	לחשיפה	לעולם	המדעים.

יכול	לצייר	אובייקט	שרואים	אותו	מכל	הכיוונים	בוזמנית.	מכאן	הוא	
הגיאומטריות	 הצורות	 את	 לגורמים	 לפרק	 שעליו	 למסקנה	 הגיע	
שמרכיבות	את	האובייקט	ולסדר	אותן	מחדש.	זהו	תהליך	יוצא	דופן	
בחשיבה	יוצאת	דופן	שהיום	אפשר	לנתח	אותה	במונחים	מתמטיים	
כתהליך	פירוק,	ואף	שייך	ל”הנדסה	הפוכה”.	הסגנונות	המופשטים	
הם	תוצאה	של	פריצת	דרך	במחשבה	של	אומנים	שחיו	בעידן	של	
אין	 הזו.	 הפריצה	 את	 אפשרו	 אשר	 וטכנולוגיים	 מדעיים	 שינויים	
פתאומי	 שינוי	 התחולל	 לא	 שכן	 המוחיות,	 ביכולות	 בשינוי	 מדובר	
שבמאה	 אלא	 קצרה.	 כה	 בתקופה	 האנשים	 של	 המוח	 במבנה	
1820	ל-1920	נפתח	מחסום	קוגניטיבי	באופן	אדיר	 השנים	שבין	
בזכות	התפתחות	הצילום.	הרי	חוסר	הצורך	בתיאור	המציאות	כפי	

שנראתה	נתן	לגיטימציה	לצורות	ייצוג	שונות	לחלוטין.

המאה	 בתחילת	 נולדה	 המודרנית	 הפיזיקה	 במקרה	 לא	 ואולי	
“היה	 הקלאסית	 שבפיזיקה	 למסקנה	 להגיע	 כדי	 גם	 העשרים.	
הצריך	 זה	 שינוי	 הייצוג.	 בפרדיגמת	 שינוי	 נדרש	 משהו”	 חסר	
גודל	 סדרי	 של	 במונחים	 ולחקור	 לתכנן	 לחשוב	אחרת,	 להתחיל	
שונים	לחלוטין,	מרמת	היקום	ועד	רמת	החלקיקים	הקוואנטיים.	
בתכלית,	 שונות	 שאלות	 לשאול	 המדענים	 את	 הוביל	 זה	 שינוי	

לחשוב	בכיוונים	חדשים.	

חומרים	 כמדע	 הכימיה	 של	 תרומתה	 ניכרת	 שבו	 אחר	 מקרה	
לתחום	האומנות	נובע	מהזמינות	של	חומרים	כימיים	כחומרי	גלם	
בעולם	היצירה	האומנותית.	ככל	שהתפתחה	ההבנה	על	תכונות	
השימוש	 גם	 חדשים,	 חומרים	 שהופיעו	 וככל	 השונים	 החומרים	
היצירות	 הן	 לכך	 דוגמאות	 והתרחב.	 הלך	 האומנות	 בעולם	 בהם	
של	ג’קסון	פולוק	והשיטה	שהמציא	)dripping(	ליצירת	ציורים	
אנטרופיה	 בעלי	 ציורים	 שלנו:	 )בשפה	 תלת-ממדיים	 כאוטיים	
על	 לחלוטין	 מבוססות	 יצירותיו	 הציור(.	 מישור	 על	 ונפח	 גבוהה	
הבנת	התכונות	הכימיות	של	הצבעים	שבהם	הוא	השתמש	ויצירת	
בין	השכבות	השונות.	פולוק	בעצמו	היה	 בין	מולקולריים	 קשרים	
ניסויים	עד	שמצא	את	הצבע	 ביצע	 סוג	של	חוקר	צבעים,	אשר	
מאחר	 שלו.	 ליצירות	 להקנות	 שרצה	 לאפקט	 המתאים	 במרקם	
מתאימים,	 צבעים	 האומנות	 בעולם	 היו	 לא	 התקופה	 שבאותה	
ולא	לצבעי	מים	או	שמן	 הוא	פנה	לעולם	הצבעים	התעשייתיים	
הקונבנציונליים.	הוא	גם	לא	השתמש	במכחולים	אלא	נעזר	בכוח	

הכובד	על	מנת	לפזר	את	הצבע	על	הקנבס.

על	 חיוני.	 כמעט	 הוא	 לאומנות	 כימיה	 בין	 הקשר	 הזה,	 בהקשר	
האומן	להבין	לעומק	את	תכונות	החומר	שאיתו	הוא	עובד.	דוגמאות	
ברורות	נוספות	הן	הפסלים	של	הַּפסל	ההודי-בריטי	היהודי	אניש	
קאפור	העשויים	מפלדת	אל-חלד	או	מזרקת	הכספית	של	הפסל	
של	 ביותר	 עמוקה	 הבנה	 מתוך	 קלדר.	 אלכסנדר	 האמריקאי	
תכונות	החומרים	ושילובם	ביצירות	האומנות	נולד	גם	תחום	חשוב	
ולשמר	 ביותר,	הוא	תחום	הרסטורציה,	אשר	בא	לנקות,	לשקם	

יצירות	אומנות	ולשמור	אותן	מפגעי	הזמן.

ששני	 התמיכה	 הוא	 אומנות	 לבין	 כמדע	 כימיה	 בין	 נוסף	 קשר	
בולטת	 זו	 חיבור	 נקודת	 המדעית.	 מהשיטה	 מקבלים	 התחומים	
במיוחד	באומנות	העכשווית.	הן	הכימיה	והן	האומנות	העכשווית	
עוסקות	בפיענוח	מושגים	שונים	ומציאת	דרכים	מגוונות	להציגם.	
לפענח	מבנים	 מנגנונים,	 למצוא	 אנחנו	שואפים	 בכימיה	 למשל,	
עכשווית	 באומנות	 לחומרים.	 כולם	 הקשורים	 תופעות	 ולהסביר	
חוקרים	מושגים	מגוונים	ומנסים	לתת	להם	ביטוי	אומנותי	שמשקף	
המקרים	 בשני	 הכלל.	 ו/או	 הפרט	 ברמת	 והשפעתו	 המושג	 את	
אלו.	 מושגים	 של	 מודלים	 ובניית	 מושגים	 של	 חקירה	 מתרחשת	
מדויקים	 שבמדעים	 אף	 התחומים,	 בשני	 מאוד	 דומה	 התהליך	
החוקרים	שואפים	לגבש	מודל	אחד	מקובל	ומבוסס	על	מושגים	
ביטוי	 לתת	 יכול	 אומן	 כל	 באומנות	 ואילו	 סתירות,	 ללא	 קודמים,	
אישי	לכל	מושג.	בשני	המקרים	דרושה	חשיבה	יצירתית	בתהליך	
בכימיה	 כי	 אם	 תקפות;	 למסקנות	 להגיע	 מנת	 על	 מסודר	 חקר	
היצירתית	 החשיבה	 אישיות.	 הן	 ובאומנות	 כלליות	 הן	 המסקנות	
מתאפיינת	בפירוק	והרכבה	מחדש	של	מושגים	קודמים	ובוזמנית	
הסתכלות	על	סוגיה	מנקודת	מבט	שונה	מזו	שהייתה	מקובלת	עד	

אותה	עת.	

לפני	 הוצגה	 הנוכחית	 בצורתה	 היסודות	 של	 המחזורית	 הטבלה	
בזכות	 התאפשרה	 הטבלה	 מנדלייב.	 דמיטרי	 ידי	 על	 שנה	 	150
החשיבה	פורצת	הדרך	של	מנדלייב,	שלא	רק	חקר	יסודות	)בדומה	
למדענים	אחרים	בתקופתו(,	אלא	הסתכל	על	בעיית	מיונם	באור	
חדש	ושונה	מאוד	בהשוואה	למדענים	אחרים.	מנדלייב	מצא	דרך	
ביחס	 ויסוד	 יסוד	 כל	 לפי	התכונות	של	 היסודות	 ולמיין	את	 לסווג	
ביסודות	 מחזוריות	 שיש	 הבין	 הוא	 אחרים.	 יסודות	 של	 לתכונות	
בתכונות	 מחזוריות	 ומצא	 )משפחות(,	 משותפות	 תכונות	 פי	 על	
במסה	 עולה	 סדר	 לפי	 אותם	 מסדרים	 כאשר	 השונים	 היסודות	
הבין	 שהוא	 בכך	 התבטאה	 מנדלייב	 של	 הגאונות	 האטומית.	
שצריך	להשאיר	מקומות	ריקים	בטבלה	עבור	יסודות	שעדיין	לא	
היו	מוכרים	אך	היו	אמורים	להיות	קיימים,	לפי	תכונותיהם.	כלומר,	
היסודות	 כל	 היו	 לא	 אז	 עד	 מוכרים	 שהיו	 שהיסודות	 הבין	 הוא	
ואכן	כך	מתקדם	המדע:	בזכות	פריצות	דרך	הנובעות	 שקיימים.	
בין	 הקשר	 את	 למצוא	 וניסיונות	 שונה	 מבט	 מנקודת	 מחשיבה	

דברים	שלעיתים	אינם	נראים	קשורים.

ומה עם התשובות שלי?
המשתתפים	 של	 והתשובות	 השאלות	 וסבב	 ההרצאה	 בסיום	
בחלק	זה,	הזמנו	את	אתי	שוורץ	לספר	על	היצירה	שלה:	“הטבלה	
המחזורית	-	תכונותיהם	הנעלות	של	חפצים	חסרי	הערך”.	אתי	
השנים	 בין	 מתמשכת	 עבודה	 של	 תוצאה	 היא	 שהיצירה	 סיפרה	
1998	ו-2018.	מדובר	בטבלת	דימויים	הנשענת	על	המודל	הכימי	
של	טבלת	היסודות	של	מנדלייב	ובה	מספר	האלקטרונים	במבנה	
ועל	 היסוד	 אותו	 של	 תכונותיו	 על	 משפיע	 יסוד	 כל	 של	 האטומי	
יכולתו	להיקשר	עם	יסודות	אחרים	בתהליכי	היווצרות	של	חומרים	

https://www.thoughtco.com/what-paint-did-pollock-use-2578045
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4919612,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4919612,00.html
https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/calder-mercury-fountain-the-worlds-most-beautiful-yet-deadly-monument/
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”If	I	had	to	reduce	all	of	educational	psychology	to	just	one	principle,	I	would	say	this:

The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. 
Ascertain this and teach him accordingly.“  )Ausubel,	1963(

דיאגנוסטיקה בהוראת הכימיה
אינאס עיסא, דוקטורנטית בקבוצת הכימיה, המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע

הקדמה
הוראה	מסורתית	היא	הוראה	הממוקדת	בחומר	הלימוד.	הדימוי	
את	 מעבירים	 כשהם	 הלוח,	 אל	 מופנות	 שפניהם	 המורים	 של	
'השיעור',	את	'התרגיל'	ואת	'הפרק	בספר'.	בעוד	שמן	התלמידים	
המבחן	 את	 ולעבור	 עצמם	 בכוחות	 להבין	 מצפים	 המורים	
בהצלחה	בסוף	הוראת	הנושא.	זוהי	גישה	'תעשייתית',	שעל	פיה	
ונותרים	 טבעי,	 מיון	 של	 בתהליך	 נושרים	 המתקשים	 התלמידים	

בכיתה	רק	אלו	המצליחים	לשרוד.

כדי	לסייע	למורים	המעוניינים	לקחת	אחריות	על	הפחתת	הנשירה,	
נחוצה	גישה	פדגוגית	אחרת,	קלינית	יותר,	כזו	הממוקדת	בלמידת	
דיאגנוסטיים	 כלים	 ניצבים	 זו	 גישה	 של	 בבסיסה	 התלמידים.	
שבעזרתם	מורים	מאבחנים	את	היכולות,	הקשיים,	אופן	החשיבה	
וההתקדמות	של	כל	תלמיד	בזמן	אמתי.	ממצאי	האבחון	מסייעים	
למורים	לפתח	תוכנית	למידה	אישית	לכל	תלמיד,	להתאים	את	

הוראתם	ולהעניק	משוב	בונה	ומחזק.

ההוראה	 במצפן	 הראשה	 אבן  היא	 בחינוך	 דיאגנוסטיקה	
ההוראה	 את	 ולתכנן	 להכיר	 חייבים	 בכיתה	 שמורים	 האיכותית	

שלהם	בהתאם	אליה.

צוות הפיתוח : פרופ’ רון בלונדר, גב’ שרה אקונס – ראש צוות דיאגנוסטיקה, ד”ר דבורה קצביץ, גב’ אינאס עיסא, ד”ר שלי רפ, ד”ר מרים כרמי, ד”ר רחל ממלוק   1
נעמן, גב’ רות ולדמן, גב’ נורית דיקלו, גב’ אסתי זימלר.

אנחנו,	חברי	הצוות1	בקבוצת	הכימיה	במכון	ויצמן,	מוצאים	שגישה	
זו	מתאימה	להוראה	בכיתות	הכימיה	העכשוויות	שהן	הטרוגניות,	
ובהן	כל	התלמידים	אמורים	לגשת	למבחן	הבגרות	עם	הבנה	של	
לימודי	הכימיה	בצורה	שתאפשר	להם	להצליח	בבחינת	הבגרות.	
בכימיה,	 דיאגנוסטיות	 משימות	 פיתוח	 על	 עובדים	 אנחנו	 לכן	
משימות	אשר	מקיפות	את	תוכנית	הלימודים	כולה,	מכיתה	י'	עד	
י"ב.	משימות	אלה	מפותחות	כדי	לבדוק	את	ההבנה	של	תלמידים	
בנושאי	תוכן	בכימיה,	תוך	כדי	זיהוי	תפיסות	שגויות	והצעת	טיפול	

פדגוגי	מותאם	לתפיסות	שגויות	אלו.

המשימות	הדיאגנוסטיות	נבדקות	בהפעלה	ניסיונית	בכיתות	על	
ידי	מורי	כימיה	בבתי	הספר	התיכוניים	בשיתוף	עם	התוכנית	של	
לערכות	ההוראה	 בסיס	 יהוו	 כימיה.	משימות	אלה	 מורי	 קהילות	
המותאמות	אישית	שיוצעו	למורים	לטיפול	בתפיסות	השגויות	של	
במאמר	 משימה.	 כל	 של	 האבחון	 ממצאי	 לאור	 וזאת	 תלמידים,	
זה	נתמקד	במשימות	הדיאגנוסטיות	וננסה	להבין	כיצד	מפתחים	

אותן,	ומה	הן	באות	לאבחן.

למידה מושגית ותפיסות שגויות
המשפט	שצוטט	בפתיחת	המאמר	מפיו	של	הפסיכולוג	החינוכי	
העובדה	 את	 הדגיש	 	,)Ausubel et al.,	 1963( אוזובל	 דיויד	
שהלומדים	אינם	מגיעים	לתהליך	הלמידה	כ'דף	חלק',	אלא	עם	
להם	 שיש	 	)Preconceptions( מוקדמים	 ומושגים	 תפיסות	
השפעה	מהותית	על	תהליך	הלמידה.	אוזובל	הגדיר	את	המושג	
"למידה	משמעותית"	כתהליך	שבו	החומר	החדש	מתקשר	בצורה	
לא	שרירותית	למה	שכבר	טמון	בהכרתם	של	הלומדים.	ידע	שהוא	
תוצר	של	למידה	משמעותית,	מהווה	ממילא	חלק	מהכרתם	של	
ה"יודעים"	)משום	שהוא	נקשר	למה	שהיה	בה	קודם	לכן(,	והוא	
ייחודי	להם	)משום	שהם	בנו	אותו	בעצמם	בעזרת	אלמנטים	שהיו	

קיימים	בהכרתם(.

משמעותית",	 לא	 "למידה	 היא	 משמעותית	 למידה	 של	 היפוכה	
שאחת	מצורותיה	היא	למידת	שינון,	וצורה	אחרת	שלה	היא	ניחוש	
כלמידה	 להיחשב	 יכולים	 אינם	 אלו	 למידה	 תהליכי	 שני	 אקראי.	
משמעותית,	היות	שלא	חל	שינוי	ממשי	בהכרתם	של	הלומדים:	
או	 החוץ"	 אל	 השפה	 "מן	 הידע	 פריטי	 את	 אומרים	 הלומדים	
מנחשים	אותו	ללא	הפעלת	תהליכים	הכרתיים	פנימיים.	במסגרת	
המשפט	 את	 אוזובל	 טבע	 המשמעותית,	 ללמידה	 התייחסותו	
"לו	הייתי	צריך	לנסח	את	כל	הפסיכולוגיה	החינוכית	 המפורסם:	
במשפט	אחד,	הייתי	אומר:	קבע	מה	הלומד	כבר	יודע	וַלֵמד	אותו	
הם	 אנשים	 אם	 אוזובל,	 לפי	 כלומר,	 	.)373 עמ'	 )שם,	 בהתאם"	
בעלי	הידע	התוכני-מושגי	המתאים,	הם	יוכלו	להטמיע	בהצלחה	
זה	 ידע	 	- מתאים	 לא	 ידע	 בעלי	 הם	 אם	 אך	 החדש.	 הידע	 את	
מתאים	 לא	 לידע	 התייחס	 אוזובל	 ללמידה.	 מכשול	 להוות	 עלול	
שהן	 היות	 מרבית	 חשיבות	 בעלות	 שהן	 מוקדמות,	 כתפיסות	 זה	

עקשניות	להפליא	ועמידות	בפני	הסרה.

טענותיו	של	אוזובל	אודות	הידע	המוקדם	של	תלמידים	ועמידותו	
בפני	שינויים,	ועל	כך	שלמידה	משמעותית	של	מושגיים	מדעיים	
אוששו	 הלומדים,	 של	 בהכרתם	 הקיים	 הידע	 על	 מתבססת	
תלמידים	 של	 תפיסותיהם	 אחר	 שהתחקו	 רבים	 במחקרים	
כלל	 בדרך	 שונות	 שהן	 אלו,	 תפיסות	 שונים.	 מדעיים	 בתחומים	
המקצועית	 בספרות	 זכו	 המקובלות,	 המדעיות	 מהתפיסות	
רבים:	 לכינויים	 השנים	האחרונות	 	40 במהלך	 המדעים	 בהוראת	
	;)Brumby,	 1984( Misconceptions – שגויות"	 "תפיסות	
 Erroneous	 Ideas	 )Champagne	 et. 	- שגויים"	 "רעיונות	
 Alternative conceptions	–	"חלופיות	תפיסות"	;al.,	1980(

.)Driver	&	Easley,	1978(

ממצאי	מחקרים	העוסקים	בתפיסות	שגויות	מעידים	שהתלמידים	
מגיעים	ללמידת	מושגים	מדעיים	בבית	הספר	מצוידים	ברעיונות	
ובעקבות	 בחיים	 התנסויותיהם	 עקב	 אצלם	 שנוצרו	 ובתפיסות	
התברר	 פורמליות.	 ובלתי	 פורמליות	 במסגרות	 קודמת	 למידה	
של	 נחלתו	 אינן	 מסוים	 בנושא	 השגויות	 התפיסות	 שלרוב	 גם	

בני	אותו	 נפוצות	מאוד	בקרב	תלמידים	רבים	 יחיד,	אלא	 תלמיד	
כי	חלק	גדול	 גיל	בכל	העולם.	החוקרים	השונים	הגיעו	למסקנה	
מהתפיסות	השגויות	הן	'הגיוניות'	מנקודת	מבטם	של	התלמידים	
או	 ההתפתחות	 במהלך	 'תקלה'	 עקב	 'במקרה',	 נוצרו	 ולא	
הלמידה.	אחדות	מהתפיסות	השגויות	שבהן	תלמידים	מחזיקים,	
כתוצאה	 הנוצרות	 	)Preconceptions( מוקדמות	 תפיסות	 הן	
מהתנסויותיהם	של	התלמידים	בעולם,	לפני	הלמידה	הפורמלית	
עם	 שטוח(.	 הארץ	 כדור	 שלפיה	 התפיסה	 )למשל	 הספר	 בבית	
זאת	תפיסות	שגויות	רבות	נוצרות	במהלך	הלמידה	בבית	הספר	
)למשל,	תלמידים	רבים	חושבים	ש"צמחים	מבצעים	פוטוסינתזה	

ביום	ונושמים	בלילה"(.

תפיסות	 אקראיות.	 טעויות	 אינן	 השגויות	 שהתפיסות	 לזכור	 יש	
אלו	הן	תוצאה	של	למידה	משמעותית,	והאדם	המחזיק	בהן	סבור	
שהן	נכונות,	ולכן	הוא	ימשיך	להחזיק	בהן	כל	עוד	משהו	או	מישהו	
לא	יגרום	לו	להחליפן.	לדוגמה:	אנשים	רבים	)ולא	רק	תלמידים(	
סבורים	כי	חפצים	דוממים	שונים	הנמצאים	באותו	חדר	)למשל:	
טמפרטורה	 בעלי	 הם	 מעץ(	 העשויה	 וכף	 ממתכת	 העשויה	 כף	
שונה.	זו	כמובן	תפיסה	שגויה	שכן	כל	החפצים	הדוממים	הנמצאים	
היא	 זו	 תפיסה	 אך	 טמפרטורה.	 אותה	 בעלי	 הם	 חדר	 באותו	
שכן	 	- משמעותית	 למידה	 של	 בתהליך	 שנוצרה	 מאוד	 'הגיונית'	
בידינו	בשתי	הכפות,	אנו	מרגישים	שהמתכת	 נוגעים	 כאשר	אנו	
'קרה'	יותר	מהעץ.	לכן	כל	אדם,	אפילו	סטודנט	למדעים	או	אדם	
גיל	 עד	 זו	 שגויה	 תפיסה	 עם	 לחיות	 יכול	 אחר,	 בתחום	 משכיל	
במהלך	 	.)Karlton,	 2000( היומיום	 בחיי	 היטב	 ולתפקד	 שיבה	
חיינו	ולימודינו	אנו	מחליפים	חלק	מהתפיסות	השגויות	בתפיסות	
אנו	 כאשר	 כלל	 בדרך	 נעשית	 זו	 החלפה	 המקובלות.	 המדעיות	
וכאשר	 שגויות	 בתפיסות	 מחזיקים	 שאנו	 לכך	 מודעים	 נעשים	
בהוראת	 הספרות	 גם	 לנו.	 מפריעות	 הללו	 השגויות	 התפיסות	
יכולים	לשנות	את	התפיסה	 המדעים	מלמדת	אותנו	שהלומדים	
המושגית	שלהם	בצורה	משמעותית	ולהחליפה	באחרת,	בתנאי	
הישנים	 מושגיהם	 את	 לזנוח	 עליהם	 מדוע	 אותם	 שמשכנעים	

ולהחליפם	באחרים.

של	 הלמידה	 לתהליך	 שגויות	 תפיסות	 של	 לקיומן	 המודעות	
תלמידים	היא	חשובה,	והיא	מסבירה	כמה	חשוב	תהליך	הפיתוח	
של	משימות	דיאגנוסטיות	בקבוצת	הכימיה	במכון	ויצמן,	להבטחת	

קיומה	של	למידה	משמעותית	ואיכותית.

עיקרון הדיאגנוסטיקה והמשימות 
הדיאגנוסטיות

המשימות	 את	 בונה	 הכימיה	 קבוצת	 של	 הפיתוח	 צוות	
הדיאגנוסטיות	בעיקר	בשלושה	פורמטים:

שאלה	סגורה	רב-בררתית	בצירוף	דרישת	נימוק	לבחירה.1. 

שאלת	השלמה	מתוך	צמד	של	אופציות	בחירה2. 

פעילויות

https://www.edunow.org.il/edunow-media-story
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story
http://faculty.mdc.edu/jmcnair/arieal/Articles/David%20Ausubel.htm
http://www.weizmann.ac.il/zemed/net_activities.php?cat=1446&incat=1412&article_id=385&act=forumPrint
http://www.weizmann.ac.il/zemed/net_activities.php?cat=1446&incat=1412&article_id=385&act=forumPrint
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משימה דיאגנוסטית בנושא ריכוזים סטויכומטריה:

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

אגף א' מדעים
הפיקוח על הוראת הכימיה

מינהלת מל"מ
המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי

על–שם עמוס דה-שליט

המשימה “משימה שדורשת ריכוז 1”
במעבדה בוצעו מספר ניסויים:1. 

הוכנה "תמיסת אם" שנפחה 150 מ"ל בריכוז 0.1M על ידי המסת נחושת כלורית CuCl2(s) במים.

שישה מדגמים של 20 מ"ל מתמיסת האם הועברו ל-6 כוסות נפרדות שסומנו בספרות )1) – (6).

ההיגד המתוקןנכון/לא נכוןהיגדמס’

1
 Cu2+

(aq) בכוס )1( קטן מריכוז יוני Cu2+
(aq) ריכוז יוני הנחושת

בתמיסה האם.

2
מספר המולים של יוני הנחושת בכוס )2( קטן ממספר המולים 

+Cu2 בתמיסת האם.
(aq) של יוני הנחושת

3
התמיסה בכוס )2( חוממה עד אשר נפחה ירד למחצית. ריכוז 

+Cu2 לאחר החימום גבוה מריכוז יוני הנחושת 
(aq) יוני הנחושת

+Cu2 בתמיסת האם.
(aq)

4
לתמיסה בכוס )3( הוסיפו 20 מ"ל מים. כתוצאה מכך ריכוז 

+Cu2 בכוס )3( עלה.
(aq) יוני הנחושת

5
לתמיסה בכוס )4( הוסיפו 20 מ"ל מים. כתוצאה מכך מספר 

+Cu2 בכוס )4( ירד.
(aq) המולים של יוני הנחושת

6
לתמיסה בכוס )5( הוסיפו 0.5 גרם CuCl2(s) וערבבו. כל 

 המוצק התמוסס. 
+Cu2 בכוס )5( עלה.

(aq) כתוצאה מכך ריכוז יוני הנחושת

7
לתמיסה בכוס )6( הוסיפו 10 מ"ל מתמיסת האם. כתוצאה 

+Cu2 גדל.
(aq) מכך ריכוז יוני הנחושת

בחר את אחד ההיגדים הלא נכונים והסבר מדוע אינו נכון.2. 

ציין כיצד התמודדת עם המשימה:3. 

1 2 3 4 5

היה לי קשה      היה לי קל

עבודה נעימה!!!

תיקון	3.  דרישת	 בצירוף	 נכון(	 )נכון/לא	 פתוחה	 חצי	 שאלה	
לאופציה	של	"לא	נכון".

לשני	 בהתאם	 בונים	 הדיאגנוסטיות,	 בשאלות	 המסיחים	 את	
עקרונות	מנחים:	)1(	המסיחים	נגזרים	מתפיסות	שגויות	שנמצאו	
על	 מאומתות	 השגויות	 התפיסות	 	)2( בנושא;	 תלמידים	 בקרב	
ידי	תשובות	אמתיות	של	תלמידים	בעקבות	פיילוט	של	המשימה	

המדוברת.

)עמ'	 דיאגנוסטית	 משימה	 של	 דוגמה	 הבאים	 בעמודים	 מובאת	
25(	ואופן	הניתוח	שלה	לאור	התשובות	של	התלמידים	)עמ'	26(.

אפיון המשימה "משימה שדורשת ריכוז"
התלמידים	 ועל	 בטבלה,	 היגדים	 ממספר	 מורכבת	 המשימה	
לקבוע	אם	ההיגדים	נכונים	או	לא	ולתקן	את	ההיגדים	הלא	נכונים.	
כמו	כן	התלמידים	מתבקשים	לבחור	את	אחד	ההיגדים	השגויים	
ולהסביר	מדוע	אינו	נכון.	המשימה	קצרה	ועניינית	ובודקת	תפיסות	
אם	 תמיסת	 של	 ריכוזים	 בנושא	 אצל	התלמידים	 מגוונות	 שגויות	
ותמיסות	נגזרות	מתמיסת	אם.	ניתן	לשלב	את	המשימה	במהלך	
הפרק	חישובים	בכימיה,	ריכוזים,	והיא	יכולה	להיות כשאלה	בדף	
מודפס	או	בטופס	גוגל,	וניתן	לבצע	אותה	בכיתה	או	כתרגיל	בית	
גוגל,	המורים	 ובדיקה	בכיתה.	אם	מבצעים	את	השאלה	בטופס	
יכולים	להתייחס	בקלות	רבה	להיגדים	שבהם	התלמידים	טעו	ע"י	
הצגת	המסמך	המעובד	באקסל	או	העיבוד	הסטטיסטי	בטופס.	
ניתן	לבצע	את	המשימה	בכיתה,	בחדר	מחשבים	או	בכיתה	עם	

מקרן	ופלאפונים	למשך	זמן	שלא	יעלה	על	25	דקות.

ארבע	תפיסות	שגויות	שעלולות	להופיע	בקרב	תלמידים	בנושא	
ריכוזים	וסטויכומטריה:

נחושת	1.  יוני	 בין	מספר	מול	 תלמידים	אינם	מבינים	את	השוני	
וריכוז	יוני	נחושת.

תלמידים	מתקשים	להבין	את	משמעות	הריכוז	כמנה	של	שני	2. 
גדלים.

התלמידים	מתקשים	להבין	שהריכוז	של	חלק	מתמיסה	הוא	3. 
אותו	ריכוז	של	תמיסת	האם.

	 תלמידים	אינם	מבינים	שמולים	הם	גודל	אדיטיבי.4.

כיצד מנתחים משימה דיאגנוסטית?
המטרה	של	העברת	המשימה	הדיאגנוסטית	בכיתה	היא	לאתר	
לידי	 באות	 הן	 כמה	 עד	 ולבדוק	 תלמידים	 בקרב	 שגויות	 תפיסות	
ביטוי	אצל	התלמידים	בכיתה.	תהליך	זה	מכונה	תהליך	האבחון,	
השונה	 מתקנת,	 הוראה	 של	 תהליך	 לקיים	 יכול	 המורה	 ולאחריו	
מההוראה	שקדמה	להעברת	המשימה	הדיאגנוסטית,	כדי	לטפל	

בתפיסות	השגויות	שאובחנו	בקרב	התלמידים	בכיתה.

בגמר	 בכיתה	 לתלמידים	 מעבירים	 הדיאגנוסטית	 המשימה	 את	
או	תוך	כדי	תהליך	הלימוד	של	יחידת	לימוד	או	נושא	תוכן	מסוים	
אופנים:	 בכמה	 המשימה	 את	 להעביר	 ניתן	 הלימודים.	 בתוכנית	
כתדפיס,	כטופס	גוגל,	בווטסאפ,	במייל	או	באופן	מתוקשב	)במודל	
המשימה	 העברת	 של	 היתרון	 	.)google-form-ב הכיתה,	 של	
הדיאגנוסטית	באופן	מתוקשב	הוא	בנוחות	ובמהירות	של	קבלת	

התוצאות	בצורה	מאורגנת	וללא	השקעה	של	זמן	מורה.

להיעזר	 מוזמן	 המורה	 הדיאגנוסטית	 המשימה	 העברת	 בעקבות	
כדי	 משימה(,	 לניתוח	 מנחה	 טופס	 )ראה	 משימה	 ניתוח	 בטופס	
למפות	את	התפיסות	השגויות	בכיתה	ולהתחיל	לטפל	בתפיסות	
אישית	 מותאמת	 הוראה	 אחרת,	 הוראה	 בעזרת	 אלו	 שגויות	

לקבוצות	התלמידים.

ותשובות	 הדיאגנוסטית	 המשימה	 בניתוח	 המנחה	 העיקרון	
בסיס	 הוא	 תלמידים	 של	 )תשובה(	 מסיח	 שכל	 הוא,	 התלמידים	
לתפיסה	שגויה	שאנו	מצפים	לזהות	אצל	התלמידים.	לאחר	זיהוי	
ובמתן	 בחיפוש	 להתעמק	 מנסים	 המורים	 השגויות,	 התפיסות	
היא	 מה	 הזאת,	 השגויה	 התפיסה	 מקור	 מה	 לשאלות	 הסבר	
מבטאת,	איזה	מידע	היא	נותנת	לגבי	שיטות	ההוראה	הדרושות,	
ואיזה	טיפול	אפשר	לתת	לתלמידים	בהוראה	חוזרת	שתעזור	להם	
שהם	 הנכון	 המידע	 את	 לרכוש	 כדי	 שלהם	 הלמידה	 את	 למנף	

אמורים	לרכוש	בסופו	של	כל	תהליך	למידה	משמעותי.

התלמידים	 של	 בשיתוף	 המורים,	 של	 זו	 רפלקטיבית	 חשיבה	
בהמשך,	אמורה	להביא	בחשבון	את	השונות	של	התלמידים	בכל	
שגויות,	 תפיסות	 קודם,	 )ידע	 השונים	 הלמידה	 למרכיבי	 הנוגע	
סגנון	למידה	אישי	מועדף	ויעיל	ללמידה	משמעותית,	תחומי	עניין,	
יכולת	קוגניטיבית,	יכולת	רגשית	וחברתית,	רקע	אישי	וכו'(.	כפועל	
יוצא	מזה	יוכלו	המורים	לקבל	מענה	בבואם	לבנות	הוראה	חוזרת	

או	מה	שנקרא	הוראה	מותאמת	אישית.
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ציין/צייני מהי התפיסה השגויה או מה חסר בתשובה:  .3

 .1

 .2

 .3

התייחס/י באופן חופשי להעברת המשימה בכיתה: ג. 

מידת הרצינות של התלמידים, קשיים מיוחדים בזמן הפעלת המשימה, איך הרגישו התלמידים בזמן שעשו את   .1

המשימה. ______________________________________________________________________

כיצד את/ה הרגשת? היו הפתעות טובות/פחות טובות? הרהורים ותובנות שלך. פרט.__________________  .2

_____________________________________________________________________________

במה תבחר)בחרת( להתמקד בהוראה המתקנת – טיפול בקשיים? ד. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

כיצד את/ה מתכוון/מתכוונת לטפל )טפלת( בקשיים שהתגלו בהבנה של התלמידים? ה. 

_______________________________________________________________________________

האם תמליץ למורים אחרים להפעיל משימה זו? כן/ לא ו. 

הערות לשיפור המשימה:  ז. 

הערה: ניתן	להביא	עדויות	נוספות	שיעזרו	לך	להסביר	לקהילה	מה	התרחש	בכיתה	כגון,	צילומי	לוח,	עבודות	תלמידים,	הערות	תלמידים,	
דף	עבודה	לטיפול	בתפיסות	השגויות	ועוד...

טופס מנחה לניתוח משימה דיאגנוסטית:

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

אגף א' מדעים
הפיקוח על הוראת הכימיה

מינהלת מל"מ
המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי

על–שם עמוס דה-שליט

טופס ניתוח משימה לאחר ההפעלה
ציין/י את הפרטים הבאים:

שם המורה: ________________________________  .1

שם המשימה:_______________________________  .2

כיתת מגמה: כן/לא אפיון הכיתה )הקף/הקיפי בעיגול(: ט/יוד/יא/יב   .3

מספר התלמידים שביצעו את המשימה: _______  .4

באיזו מסגרת העברת את המשימה: פעילות יחידנית בכיתה ללא ציון/ בוחן/ מבחן/אחר. אם אחר, פרט:_________  .5

באיזה שלב של הוראת הנושא העברת את המשימה? לפני הוראת הנושא/במהלך הוראת הנושא/בסיום הוראת הנושא/   .6
זמן מה אחרי הוראת הנושא?

להפעלת המשימה: _________ כמה זמן הקדשת   .7

לטיפול בתפיסות השגויות: _________

צרף/צרפי את דף ההנחיות למשימה אותה הפעלת.  .8

עבור השאלות הסגורות מלא/י את הטבלה הבאה )ניתן להתייחס רק לשאלות שמס' השוגים גדול יחסית(: א. 

מספר 
שאלה

ההיגד 
 אחוז התלמידים 

שענו להיגד זה
התפיסה השגויה של התלמידים

1

א

ב

ג

ד

א2

עבור שאלה פתוחה או סעיף מתוכה )ניסוח תהליך, הסבר, התאמה, ציור מודל, הדבקה....( ב. 

ציין/צייני את מספר התלמידים ששגו )הקף הקיפי בעיגול(: בודדים/יותר/הרבה.  .1

רשום/רשמי או צלם/צלמי 3 שגיאות נפוצות מתוך משימות התלמידים:  .2

שגיאה 1: 

שגיאה 2: 

שגיאה 3: 
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תקן את המשפטים שאינם נכונים. ד.  

* תלמידים שלא שגו תקנו היטב את היגדים 1 ו 5.

* תלמידים ששגו בקביעה תקנו בהתאם לקביעתם.

דוגמאות:

להיגד 3:

תלמיד א: "התמיסה בכוס 2 חוממה עד אשר נפחה גדל ריכוז יוני נחושת נשאר כמו שהיה."

תלמיד ב: "התמיסה בכוס 2 חוממה עד אשר נפחה ירד למחצית. ריכוז יוני הנחושת לאחר החימום קטן מריכוז יוני 

הנחושת בתמיסה המקורית."

להיגד 7:

תלמיד א: "לתמיסה בכוס 5 הוסיפו 10 מ"ל מן התמיסה המקורית והריכוז השתנה".

תלמיד ב: "לאחר הוספת 10 מ"ל מהתמיסה הריכוז עולה".

בחר משפט אחד שאינו נכון, הסבר מדוע הוא אינו נכון. ה. 

תלמיד א' מסביר את תשובתו להיגד 3: כאשר מחממים חומר הנפח שלו גדל, ולא קטן, כי החלקיקים נעים מהר יותר. 

ריכוז התמיסה נשאר אותו דבר כי הטמפרטורה לא משפיעה על הריכוז.

תלמיד ב' מסביר את תשובתו להיגד 3: לפי החישוב הנפח קטן ולכן הריכוז לא יכול להיות גדול יותר.

תלמיד א' לא מבין שהמים התאדו, הנפח קטן ולכן הריכוז גדל.

.C=n/V תלמיד ב' טועה בהבנה כיצד שינוי נפח משפיע על שינוי ריכוז או בהתייחסות לנוסחה

תלמיד ג' מסביר את תשובתו להיגד 7: "לתמיסה הוסיפו 10 מ"ל כתוצאה מכך מתרחש תהליך של מיהול בתהליך זה 

גדל הנפח וריכוז היונים קטן."

תלמיד ד' מסביר את תשובתו להיגד 7: "כאשר מוסיפים 10 מ"ל מהתמיסה המקורית זה אומר שהוסיפו מולים 

והשאירו את הנפח זהה. לכן הריכוז גדל."

נראה שתלמיד ד' התבלבל כי הוא יודע את הקשר בין מספר מולים לנפח וריכוז.

תלמיד ג' לא מתייחס לעובדה שמדובר בריכוזים שווים וגם לא לעובדה שכאשר מוסיפים תמיסה מספר המולים גדל 

גם כן.

דוגמה לניתוח משימה דיאגנוסטית:

ניתוח המשימה "משימה דורשת ריכוז"
ידע לגבי ביצוע המשימה א. 

שם המורה:  .1

שם המשימה: "משימה שדורשת ריכוז 1"  .2

כיתת מגמה: כן/לא ט/יוד/יא/יב  אפיון הכיתה )הקף/הקיפי בעיגול(:   .3

מספר התלמידים שביצעו את המשימה: 19  .4

באיזו מסגרת העברת את המשימה: פעילות יחידנית בכיתה ללא ציון/ בוחן/ מבחן/אחר  .5

אם אחר, פרט: כמה שעות אחרי מבחן בנושא כבונוס למבחן

לפני הוראת הנושא/במהלך הוראת הנושא/בסיום הוראת  באיזה שלב של הוראת הנושא העברת את המשימה?   .6

הנושא/ זמן מה אחרי הוראת הנושא?

כמה זמן הקדשת להפעלת המשימה: כחצי שעה  .7

ב. המשימה וניתוחה

עבור השאלות הסגורות מלא/י את הטבלה הבאה )ניתן להתייחס רק לשאלות שמס' השוגים גדול יחסית(. בטבלה   .1

נתון מספר התלמידים שענו על כל היגד נכון או לא נכון. התשובה המשומנת בצהוב היא התשובה הנכונה להיגד.

ג. במעבדה בוצעו מספר ניסויים:

הוכנה תמיסה שנפחה 100 מ"ל בריכוז 0.1M על ידי המסת נחושת כלורית CuCl2(s) במים.  .1

חמישה מדגמים של 10 מ"ל מהתמיסה הועברו ל-5 כוסות נפרדות שסומנו בספרות )1-5)  

לא נכוןנכוןהיגדמס’

+Cu2 בתמיסה המקורית1
(aq) בכוס )1( קטן מריכוז Cu2+

(aq) 416ריכוז יוני הנחושת

2
 Cu2+

(aq) מספר המולים של יוני הנחושת בכוס )2( קטן ממספר המולים של יוני
בתמיסה המקורית.

182

3
 Cu2+

(aq) התמיסה בכוס )2( חוממה עד אשר נפחה ירד למחצית. ריכוז יוני הנחושת
+Cu2 בתמיסה המקורית.

(aq) לאחר החימום גבוה מריכוז יוני הנחושת
155

4
+Cu2 בכוס 

(aq) לתמיסה בכוס )3( הוסיפו 20 מ"ל מים. כתוצאה מכך ריכוז יוני הנחושת
ירד.

191

5
+Cu2 קטן ממספר 

(aq) לתמיסה בכוס )3( הוסיפו 20 מ"ל מים. מספר המולים של יוני
+Cu2 בתמיסה המקורית.

(aq) המולים של יוני
812

6
 לתמיסה בכוס )4( הוסיפו 0.5 גרם CuCl2(s) וערבבו. כל המוצק התמוסס. 

+Cu2 במדגם עלה.
(aq) כתוצאה מכך ריכוז יוני הנחושת

164

7
לתמיסה בכוס )5( הוסיפו 10 מ"ל מהתמיסה המקורית. כתוצאה מכך ריכוז יוני 

+Cu2 לא השתנה.
(aq)

155



31על כימיה | גליון	33-34 ■	יוני	2019על כימיה | גליון	33-34 ■	יוני	2019 30

סיכום
הוראה	 יחידת	 של	 בסיומה	 דיאגנוסטיות	 בשאלות	 השימוש	
ואפקטיבית	 מאוד	 יעילה	 כאסטרטגיה	 מסתבר	 במהלכה	 או	
להציף	 כדי	 וגם	 תלמידים	 של	 ההבנה	 עומק	 את	 לאבחן	 כדי	 גם	
יוצא	 וכפועל	 בהן.	 מחזיקים	 שהם	 השגויות	 התפיסות	 את	
שיכול	 הזה	 ההבנה	 לחוסר	 ופתרון	 מענה	 לתת	 לנסות	 מזה,	
כבר	 לכימיה	 רבים	 מורים	 שראינו(.	 )כפי	 מגוונות	 מסיבות	 לנבוע	
דיאגנוסטיות	שנמצאים	באתר	 ובשאלות	 משתמשים	בשאלונים	
למידה	 <חומרי	 הבית	 עמוד	 כימיה	 למורי	 הארצי	 המרכז	 של	
https://chemcenter.weizmann. דיאגנוסטיות:	 <משימות	

.ac.il/?CategoryID=991

משוב	 על	 המצביעות	 השטח	 מן	 רבות	 עדויות	 ישנן	 מזו,	 יתרה	
השאלונים	 של	 החיוביות	 להשפעות	 רבה	 הערכה	 ועל	 חיובי	
הדיאגנוסטיים	ככלי	להערכה	מעצבת.	הערכה	מעצבת	מאפשרת	
תפיסות	 ואיתור	 אבחון	 ידי	 על	 המורים	 של	 ההוראה	 את	 לנווט	
כפי	 אצלם,	 שיפור	 טעוני	 הבנה	 ונושאי	 תלמידים	 של	 שגויות	
שמעידים	הציטוטים	הבאים	שכתבו	מורים	שהשתמשו	במשימה	

דיאגנוסטית.

שהכול	 תחושה	 לי	 הייתה	 בכתה	 החומר	 את	 שלימדה	 "כמורה	
היו	 הדיאגנוסטי	 השאלון	 ובעזרת	 בפועל,	 אך	 היטב.	 הוסבר	

הפתעות".

"העבודה	על	המשימה	הדיאגנוסטית	לימדה	אותי	רבות	על	קשיים	
של	תלמידים	בנושאים	שמורים	חושבים	אותם	ברורים	ופשוטים.	
ולחפש	דרכים	 כלי	מצוין	להבין	קשיים	 משימה	דיאגנוסטית	היא	

לטפל	בהם".

"כטיפול	השתמשתי	בהדגמה	של	שינויים	בתמיסה	הנתונה	בדף	
)נחושת	כלורית	0.1M(.	הדגמתי	את	הפעולות	בכל	שבע	הכוסות.	
על	הלוח	בניתי	טבלה	וביחד	עם	התלמידים	השלמנו	אותה	עבור	

כל	אחד	משבעת	הניסויים	שבמשימה	הדיאגנוסטית".

אפשרית,	 היא	 בחינוך	 שדיאגנוסטיקה	 ויותר,	 יותר	 מתברר	
אף	 היא	 	- שבטוח	 ומה	 אפקטיבית,	 יעילה,	 חיונית,	 חשובה,	
ידי	 על	 נעשית	 דיאגנוסטיקה	 הכימיה	 במקצוע	 תזיק.	 לא	 פעם	
בתחום	 מומחים	 ידי	 על	 מפותחים	 אשר	 דיאגנוסטיים	 שאלונים	
ומדידה.	הפיתוח	נעשה	 התוכן,	בהוראת	תחום	התוכן	ובהערכה	
לאור	קריטריונים	ידועים	במטרה	לאבחן	את	תהליכי	הלמידה	של	
תלמידי	כימיה	על	ידי	איתור	תפיסות	שגויות	שבהן	הם	מחזיקים	
במשך	לימודיהם,	בכל	שכבות	הגיל	ובמיוחד	בתיכון.	דיאגנוסטיקה	
במישור	 והן	 והמורים,	 ההוראה	 במישור	 הן	 משפיעה,	 בהחלט	

הלמידה	והתלמידים.	נוסיף	ונציין	כי	כאשר	האבחון	של	התפיסות	
למה	 מענה	 לתת	 נועדה	 אשר	 חינוכית	 בעשייה	 מלווה	 השגויות	
החלופיות	 ההוראה	 דרכי	 בעזרת	 אלה,	 מאבחונים	 שעולה	
אוכלוסיות	 של	 והרגשית	 הקוגניטיבית	 לשונות	 והמותאמות	

התלמידים	-	האפקטיביות	אף	עולה.

את	נושא	ההוראה	המותאמת	אישית	אנו	חוקרים	כעת	בקבוצת	
המחקר	של	פרופ'	רון	בלונדר,	ובהמשך	נכתוב	על	הממצאים	של	

מחקר	זה	בעלון	המורים	על-כימיה.
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אצא לי לטייל

על כל ארץ ישראל

במקלי ובתרמילי

ובערוב היום

בוודאי אמצא מקום

אצל החברים שלי... 

)מתוך	השיר,	"יש	לי	חבר",	מילים	ולחן	נעמי	שמר,1975(

ההתחלה
בתחילת	שנת	2016	-	ביוזמת	מפמ"ר	כימיה	ד"ר	דורית	טייטלבאום	
ובשיתוף	ד"ר	ברכה	חלף,	מדענית	ראשית	במשרד	האנרגיה	-	יצא	
לדרך	הפרויקט	של	חשיפת	נושא	הגז	הטבעי	בפני	מורי	הכימיה	
בארץ	ותלמידיהם.	קבוצת	הכימיה	במרכז	הארצי	של	מכון	ויצמן,	

לקחה	על	עצמה	את	ההובלה	בפיתוח	ובביצוע	של	הפרויקט*.

לאחר	דיונים	רבים	על	מהות	הפרויקט	והיקפו	שונה	שמו	ל"מקורות	
אנרגיה	מתחדשים	וגז	טבעי".	זאת	על	מנת	ולהתחבר	לנושא	של	
ועדכנית	 רחבה	 להבנה	 ולהגיע	 אנרגיה	 במקורות	 ושימוש	 ניצול	

יותר	של	הנושא.	רק	לאחר	מכן	יצאנו	לדרך.

ידיעותינו	 והעמקנו	 ומרתקות	 חדשות	 עובדות	 הרבה	 למדנו	
מה	 כל	 את	 וגיאוגרפיה.	 סביבה,	 כלכלה,	 גיאולוגיה,	 בכימיה,	
שלמדנו	ממומחים	בתחום	עיבדנו	והעברנו	הלאה	למורים	סקרנים	
שהגיעו	להשתלמויות	ללמוד	ולהעשיר	את	הידע	ולהעביר	הלאה	
לתלמידיהם.	השאלות	החדשות	של	המורים	הובילו	אותנו	לחפש	

תשובות,	הרחיבו	לנו	את	מעגל	הידע,	וכך	התפתחנו.

נמשכת	 עדיין	 והיא	 ומפותלת,	 ארוכה	 הייתה	 שהדרך	 מתברר	
לראות	 הצלחנו	 לשטח	 כשיצאנו	 רק	 באופק.	 נראה	 אינו	 וסופה	
ופגשנו	 חדשים	 למקומות	 הגענו	 קורה,	 מה	 עינינו	 במו	 ולהבין	
ישראל,	 רחבי	 בכל	 בנושא	 ועשייה	 התלהבות	 חזון,	 מלאי	 חברים	

ממש	כדברי	השיר	של	נעמי	שמר	"יצאתי	לטייל...".

מסע בעקבות מקורות אנרגיה בישראל
מרים כרמי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

צוות	הפרוייקט:	ד"ר	מרים	כרמי,	ד"ר	דבורה	קצביץ,	ד"ר	מלכה	יאיון,	ד"ר	דורית	בר,	גב'	שרה	אקונס	ופרופ'	רון	בלונדר. 	*

פעילויות

https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=991
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=991
https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=991
https://www.edunow.org.il/edunow-media-story
https://www.youtube.com/watch?v=niHJVO2EDCg
https://www.youtube.com/watch?v=niHJVO2EDCg
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אלה	הם	שני	סוגי	הטורבינות:

ולהבי	 הטבעי,	 הגז	 של	 שרפה	 מתרחשת	 שבה	 גז	 טורבינת	
הטורבינה	מסתובבים	בגלל	תוצרי	השרפה	הגזיים	הנוצרים.

טורבינת	קיטור	המונעת	ע"י	קיטור.	קיטור	זה	נוצר	בעזרת	מחליפי	
השריפה	 בתוצרי	 הטמונה	 האנרגיה	 את	 מעבירים	 אשר	 חום,	
סגור	 במעגל	 הנעים	 מותפלים	 מים	 אל	 הגז	 מטורבינת	 שיצאו	

והופכים	אותם	לקיטור.

בצורה	משולבת	זו	מנוצלת	אנרגיה	רבה	יותר	של	הגזים	הנפלטים	
נעים	 הקיטור	 את	 היוצרים	 המים	 עולה.	 החשמל	 יצירת	 ויעילות	
יותר,	 רבה	 אנרגיה	 צורכת	 קיטור	 שדחיסת	 היות	 סגור.	 במעגל	
מקררים	את	הקיטור	לנוזל	)מים(	ואז	שוב	מחממים	לקיטור.	קירור	
ים	 מי	 כגון	 הקיטור	נעשה	בעזרת	מעגל	חיצוני	באמצעים	שונים	
כוח	 לכן	תחנות	 אוויר.	 או	 אלון	תבור(	 )תחנת	 מים	ממאגרים	 או	

מבוססות	גז	טבעי	אינן	חייבות	להיות	ליד	הים.

של	 חדשנית	 שיטה	 על	 ולמדנו	 גלבוע"	 ל"מעלה	 המשכנו	 משם	
אל	 תחתון	 ממאגר	 מים	 ואגירת	 שאיבה	 ידי	 על	 אנרגיה	 אגירת	
מאגר	עליון	הנמצא	ברום	ההר.	לאחר	אגירתם	של	המים	ובשעת	
הצורך	המים	נופלים	כמפל	על	טורבינה	המייצרת	חשמל.	לאחר	
כל	 חלילה.	 וחוזר	 ההר,	 רום	 אל	 מחדש	 המים	 נשאבים	 נפילתם	

התעלות	נמצאות	בתוך	מעבה	ההר.

נדיר	בארצנו	אך	שכיח	מאוד	 ראינו	מראה	 גלבוע	 בדרך	למעלה	
באירופה.	טורבינות	רוח!

וגורמים	 הרוח	 בעזרת	 הנעים	 מדחפים	 כוללת	 רוח	 טורבינת	
בין	 נעה	 הטורבינות	 של	 יעילותן	 חשמל.	 היוצר	 גנרטור	 לסיבוב	
80%-60%	)תלוי	בסוג	טורבינת	הרוח(.	פוטנציאל	ייצור	החשמל	
יחסי	למהירות	הרוח	במעלה	3	.	כלומר,	אם	ברמת	הגולן	מהירות	
הרוח	גדולה	פי	2	ממהירותה	ליד	הים,	הרי	שייצור	החשמל	יגדל	

פי	8.	ייצור	חשמל	בעזרת	טורבינות	רוח	הוא	למעשה	תוצאה	של	
ניצול	מקור	אנרגיה	מתחדש,	קרי	השמש.	השמש	גורמת	לחימום	
האטמוספרה	במקומות	שונים,	ועקב	כך	לפערי	לחצים	ולתנועת	

אוויר	שהיא	הרוח.

אנרגיה	 מקור	 מנוצל	 שבו	 מקום	 אל	 אותנו	 הובילה	 בצפון	 דרכנו	
)חגל(	 טליה	 במטמנת	 אורגנית.	 פסולת	 והוא	 נוסף	 מתחדש	
אורגנית	 פסולת	 כי	 למדנו	 מהסביבה,	 הפסולת	 מגיעה	 שאליה	
עוברת	פירוק	על	ידי	חיידקים	בסביבה	אנארובית,	היוצרים	מתאן	
)60%(	ופחמן	דו	חמצני	-	תערובת	גזים	הנקראת	ביו-גז	והמהווה	
מקור	אנרגיה	הנחשב	מתחדש	כיוון	שפסולת	אורגנית	נוצרת	ללא	

הפסקה.

תרשים	של	פרויקט	אנרגיה	שאובה	במעלה	הגילבוע

אגירה שאובה בגלבוע

מאגר עליון

מאגר תחתוןטורבינה / משאבה

נקודת חיבור 
לרשת החשמל

הפרש גבהים
530 מטר

זמן מעבר ממצב מנוחה 
להפקת חשמל: 90 שניות

הספק מותקן
300 מגה-ואט

טורבינות	רוח	במעלה	גלבוע

לארובה

גזי פליטה

טורבינת גזדוד חימום

מדחס

גנרטור

טורבינת 
קיטור

מגדל קירור
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תרשים	של	טורבינת	מחזור	משולב	)מחז"ם(

ועד	 מצפון	 שפגשנו,	 והאנשים	 המקומות	 על	 שעשינו,	 הדרך	 על	
כל	 על	 	- וללמוד	 בהם	 לבקר	 עוד	 שניתן	 המקומות	 על	 דרום,	
אלה	נספר	לכם	בכתבה	זו,	כי,	רק	אחרי	שעושים	את	כל	המסע	
ורואים	את	כל	העשייה	מבינים	טוב	יותר	את	הנושא	והבטחה	שבו.	
מכאן!"	 רואים	 לא	 	... משם	 שרואים	 "דברים	 אחר	 שיר	 כמילות	

)כתב	יענק'לה	רוטבליט	והלחין	מתי	כספי,	1979(.

ניצול	מקורות	אנרגיה	מתחדשים	בארץ	מתחיל	עם	 הסיפור	של	
בניית	תחנת	הכוח	ההידרואלקטרית	היחידה	שנבנתה	בארץ,	ובה	
הירמוך	 מי	 שבו	 באזור	 	- הירדן	 בבקעת	 בנהריים,	 חשמל	 הפיקו	
נשפכים	לערוץ	הירדן.	המים	נאגרו	על	ידי	סכר,	וזרימתם	הפעילה	
ומי	 	,1932 ייצרו	חשמל.	התחנה	הופעלה	בשנת	 טורבינות	אשר	
חברת	 מייסד	 לימים	 רוטנברג,	 פנחס	 היה	 היוזמה	 את	 שהוביל	
מנהריים"	 "הזקן	 בכינויו	 נודע	 רוטנברג	 פנחס	 בארץ.	 החשמל	
למרות	שהיה	אז	בן	48	בלבד,	וזאת	בגלל	היותו	מבוגר	מהעובדים	
לידי	 הכוח	 תחנת	 עברה	 השחרור	 במלחמת	 במפעל.	 הצעירים	

הירדנים	ונהרסה.

לא	רחוק	ממקום	שבו	הייתה	תחנת	הכוח	של	נהריים,	בכדורי	שליד	
התבור,	קיימנו	השתלמות	מורים	בקיץ	2016.	במהלך	ההשתלמות	
אנרגיה	 "מקורות	 הנושא	 של	 השונים	 להיבטים	 המורים	 נחשפו	

מתחדשים	וגז	טבעי",	ובכלל	זה	להיבטים	גיאולוגיים,	ולמדו	להכיר	
מושגים	בסיסיים.

הידעתם	כי	יש	שני	תהליכים	שבהם	גז	טבעי	ודלקים	פחמימניים	
יכולים	להיווצר	בבטן	האדמה?

תהליך	ביוגני	-	פירוק	ביולוגי	של	החומר	האורגני	על	ידי	בקטריות	
ק"מ	 כ-2	 של	 ובעומק	 נמוכים	 ולחץ	 טמפרטורה	 של	 בתנאים	

באדמה.

האורגני	בטמפרטורה	 החומר	 של	 כימי	 פירוק	 	- תרמוגני	 תהליך	
גבוהה	150°C-300°C	ובלחץ	גבוה	המתקיימים	בעומק	של	7-3 

ק"מ	באדמה.

מתוך	ההרצאה	של	ד"ר	עינת	מגל,	משרד	האנרגיה.

במסגרת	ההשתלמות	ערכנו	סיור	בצפון.	ביקרנו	בתחנת	כוח	אלון	
תבור	)חח"י(	שבה	מפיקים	חשמל	מגז	טבעי	)99%	מתאן(	המובל	

לאזור	בצינור	גז	ממאגר	תמר	והתרשמנו	מהמתקנים	במקום.

טורבינות	 פועלות	 גז	 על	 המופעלות	 החשמל	 בתחנות	 כי	 למדנו	
מסתובבות	 אשר	 טורבינות	 הן	 אלו	 משולב(.	 )מחזור	 מחז"ם	

ומסובבות	מוט	מוליך	המצוי	בשדה	מגנטי	ויוצרות	זרם	חשמלי.

מפעל	נהריים	סיים	את	חייו	עם	קום	המדינה.	צלם	ש.	שוהם	)	באדיבות	חברת	החשמל(

תחנת	כוח	מונעת	גז	טבעי	באלון	תבורנהריים	ממבט	ציפור	היישוב	והמפעל	)באדיבות	חברת	החשמל(

https://www.youtube.com/watch?v=VV2rGPHvB8g
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מגיע	כיום,	אחוז	המתאן	הוא	גבוה	מאוד,	כ-99%,	אך	גם	בו	יש	
גז	והעלולים	להיווצר	בטמפרטורות	 לטפל	בהידראטים	הכולאים	
הנשאבים	 נוספים	 ובגזים	 השאיבה	 באזור	 השוררות	 הנמוכות	

ממעמקים.	בנוסף	ביקרנו	במעבדות	שבמקום.

הגדולה	 הכוח	 תחנת	 פני	 על	 חלפנו	 דרומה.	 דרכנו	 את	 המשכנו	
ניזונה	מפחם	אולם	על	ארובותיה	 רבין"	שעדיין	 "אורות	 בישראל	
כן	 כמו	 בסביבה.	 האוויר	 זיהום	 את	 המקטינים	 סולקנים	 הורכבו	
היחידות	בתחנה	העובדות	על	פחם	 	2022 כי	עד	לשנת	 הובטח	
ייסגרו	בתנאי	שיהיו	בסביבה	תחנות	כוח	חלופיות	העובדות	על	גז	
טבעי.	הגענו	אל	פארק	אריאל	שרון,	שכונה	בעבר	פארק	חירייה.	

"הר	הזבל"	הפך	לאתר	ירוק	עם	תצפית	יפה	על	גוש	דן.

יש	 במקום	 בו.	 מוטמנת	 אינה	 אך	 למקום	 מגיעה	 הפסולת	 כיום	
תחנת	מעבר	שקולטת	פסולת	מגוש	דן	ומארגנת	אותה	למשלוח	
להטמנה	בדרום;	מפעל	איילון	ביוגז	אחראי	על	איסוף	הביוגז	שנוצר	
אקולוגיה	 חץ	 בחירייה;	מפעל	 בעבר	 עדיין	מהפסולת	שהוטמנה	
האורגנית	 מהפסולת	 ויוצרים	 הפסולת	 את	 ממיינים	 בו	 אשר	
הרטובה	ביוגז	חדש	בתסיסה	אנ-אירובית;	ומפעל	ה-RDF	אשר	
"פתיתי	 מכין	 היבשה	 האורגנית	 ומהפסולת	 הפסולת	 את	 ממיין	

אנרגיה"	שעוברים	לשרפה	במפעל	נשר	ברמלה.

בפסולת	 המטפל	 	RDF	 )Refused Derived Fuel( במפעל	
עירונית	יבשה,	מתקיים	מיון	בפני	עצמו.	תחילה	מוציאים	פסולת	
ברזל	בעזרת	מגנט	ופסולת	אלומיניום	בעזרת	שדה	מגנטי	משתנה	
חלש.	שדה	מגנטי	זה	יוצר	זרמי	מערבולת	בחומר	היוצרים	שדה	
מגנטי	הפוך	בקיטובו,	כשפחית	עשויה	אלומיניום	לדוגמה	נדחית,	
 IR קרינת	 בעזרת	 מזוהים	 פלסטיים	 חומרים	 להפרידה.	 וניתן	

ומופרדים	בהתאם	לצורך.

בתום	ההפרדה	אוספים	את	המוצקים	שיש	להם	ערך	קלורי	כמו	
נייר,	מוצרי	פלסטיקה	ועוד,	גורסים	אותם	לחתיכות	קטנות	ויוצרים	

"נשר"	 למפעל	 במשאיות	 מעבירים	 התוצר	 את	 	.RDF-ה את	
המייצר	מלט	ברמלה.	המפעל	משתמש	ב-RDF	כמקור	אנרגיה	
המוצא	 חומרי	 עם	 מעורבבים	 השבבים	 המלט.	 ייצור	 בתהליך	

לייצור	מלט,	נשרפים’	וכל	השאריות	נותרות	במלט	שנוצר.
בדרכנו	הגענו	בעצם	ל”בסיס	האם”.	המחלקה	להוראת	המדעים	
עשייתנו.	 בכל	 הפרויקט’	 צוות	 אותנו,	 שמשה	 למדע,	 ויצמן	 במכון	
והמושגים	 הנושאים	 בין	 הקושרים	 רבים	 חומרים	 פותחו	 כאן	
החדשים	שנלמדו	ובין	תוכנית	הלימודים	בכימיה.	נכתבו	דפי	עבודה	
שכללו	 חודשיים	 ניוזלטרים	 נכתבו	 בהוראה,	 לשלב	 שניתן	 למורים	
מידע	ועדכון	בנושא,	ופותחו	מבניות	מתוקשבות	על	נושאים	שונים	

להוראה.	כל	אלו	באתר	הארצי	של	מורי	הכימיה.

בדרכנו	דרומה	הגענו	לכפר	מנחם.	במקום	חקלאי	הקיבוץ	התקין	על	
גגות	הלולים	והרפתות	פאנלים	של	תאים	פוטו	וולטאיים	תאים	אלו	
מנצלים	ישירות	את	קרינת	השמש	המגיעה	אל	הקולטים,	והופכים	

את	האנרגיה	לזרם	חשמלי	המוזרם	אל	רשת	החשמל	הארצית.

צללית	של	פרופ'	רון	בלונדר	על	גג	פנלים	פוטו	וולטאים	בכפר	ורבורג

עקרון	הפעולה	של	תא	פוטו	וולטאי	מבוסס	על	בניית	יחידות,	תאים,	
 .P	מסוג	למחצה	למוליך	הצמוד	N	מסוג	למחצה	ממוליך	המורכבים
אנרגיית	השמש	גורמת	לערור	אלקטרונים	הנמצאים	בתוך	מוליך	
מוליך	 אל	הצד	של	 חיצוני	 מוליך	 דרך	 נעים	 והם	 	N למחצה	מסוג	

המחצה	מסוג	P.	חיבור	רצף	של	תאים	יוצר	זרם	חשמל	רציף.

פעמים	 מספר	 פנים	 במאור	 התקבלנו	 שבה	 חדשה	 כוח	 תחנת	
כאשר	הגענו	לשם	עם	קבוצות	של	מורים,	היא	תחנת	הכוח	דוראד	
החשמל	 לרשת	 חוברה	 הפרטית	 הכוח	 תחנת	 אשקלון.	 בדרום	
הארצית	ב-2014.	זוהי	אחת	התחנות	הגדולות	בארץ	הפועלת	אף	
וקיטור.	התחנה	 גז	 היא	בעזרת	טכנולוגיית	מזח"מ	עם	טורבינות	
נמצאת	קרוב	לתחנת	הכוח	הוותיקה	רוטברג	,	הקרויה	על	שמם	
של	פנחס	ואברהם	רוטברג.	תחנת	רוטברג	פועלת	כיום	על	פחם,	

הטורבינות	שלה	הן	קיטוריות,	והקירור	מתבצע	על	ידי	מי	ים.

ניתן	לראות	בתמונה	את	ההבדל	בין	הארובות	הגבוהות	בתחנת	
רוטברג,	שיש	להן	סולקנים	לסילוק	גזים	רעילים,	לעומת	ארובות	
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הפקת	אנרגיה	מפסולת	באתר	חגל-טליה

דרכנו	דרומה	מובילה	אותנו	אל	הטכניון,	המכון	הטכנולוגי	במדינת	
ישראל,	שם	קיימנו	יום	עיון.	ההרצאה	המרכזית	ניתנה	על	ידי	ד"ר	
איילת	ולטר	ממשרד	האנרגיה	אשר	הרצתה	למורים	על	אנרגיה	
אנרגיה	 מקור	 נחשבת	 אינה	 גרעינית	 שאנרגיה	 למרות	 גרעינית.	
אנרגיה	 מקורות	 ובניצול	 בתכנון	 חשוב	 מקום	 לה	 יש	 מתחדש,	
להורדת	אחוז	 ומאידך	 ייצור	חשמל	מחד,	 ומגוונים	לשם	 חדשים	
הוצגו	 בהרצאה	 לאטמוספרה.	 הנפלטים	 המזהמים	 החממה	 גזי	
גרעיניים.	 כורים	 בניית	 ושל	 ביקוע	 בסיסיים	של	תהליכי	 עקרונות	
הוצגו	טיפוסים	שונים	של	כורים	גרעיניים	מתקדמים	קטנים	יותר	
שלהם	 והסיכון	 גדלה	 בטיחותם	 רמת	 יותר,	 קצר	 בנייתם	 שזמן	
עולמית	שלפיה	תהיה	 הוצגה	תחזית	 קטן.	 להיפגע	בעת	תאונה	
ל-624  כיום	 כורים	 מ-392	 הגרעיניים	 הכורים	 במספר	 עלייה	
ירידה	 צפויה	 וביפן	 שבאירופה	 בעוד	 אולם	 	.2040 בשנת	 כורים	
חלקי	 בשאר	 הרי	 סגירתם,	 עקב	 הכורים	 במספר	 משמעותית	

העולם	תתרחש	עלייה.

תחנת	 "חגית".	 הכוח	 תחנת	 אל	 והגענו	 דרומה	 בדרכנו	 המשכנו	
כוח	זו	שייכת	לחברת	החשמל,	והיא	נבנתה	בשנת	2000	כאשר	
התחילו	לחבר	תחנות	כוח	לרשת	ההולכה	של	גז	טבעי.	בתחנה	
זו	יש	תשע	טורבינות	גז	מסוג	מחז"ם,	אולם	הקירור	של	הקיטור	
הספק	 מים.	 מאגר	 על	 ולא	 אוויר	 מפוחי	 על	 מתבסס	 בתחנה	
הטורבינות	 הטורבינות.	 סוג	 בזכות	 	,1400MW גבוה,	 התחנה	
יכולות	לפעול	גם	על	סולר	)דלק	פחמימני	נוזלי(	אם	לא	תובטח	

אספקת	הגז	הטבעי.

כמה	 הנה	 ובכן,	 שואלים.	 אתם	 כוח?",	 בתחנת	 הכימיה	 "איפה	
בטורבינה.	 המתרחשים	 השרפה	 בתהליכי	 ראשית,	 דוגמאות.	
חומר	הדלק	יכול	להיות	גז	טבעי	או	סולר	והוא	עובר	שרפה	ושרפה	
חלקית.	מהם	התוצרים,	באילו	תנאים	הם	מתרחשים,	באילו	יחסים	
יש	לדחוס	את	חומר	הדלק	והאוויר	-	כל	אלו	פרמטרים	חשובים.	
הטורבינה.	 להבי	 את	 המסובבים	 אלו	 הם	 הגזיים	 תוצרי	השרפה	
שנית,	המים	שמהם	יוכן	הקיטור	המסובב	את	הטורבינה,	חייבים	
להיות	מים	נטולי	מלחים	)מנ"מ(.	ולכן	מתקיים	תהליך	התפלה	של	
ושמירה	 ממלחים	 המים	 ניקוי	 ההפוכה.	 האוסמוזה	 בשיטת	 מים	

על	רמת	pH	נמוכה	מ-7	דרושים	על	מנת	למנוע	תהליכי	קורוזיה	
בסולר,	 משתמשים	 פעם	 ומדי	 היות	 בנוסף	 הטורבינה.	 במדחפי	
יש	למנוע	פליטת	גזים	מזהמים	לסביבה	וגידולי	חיידקים	העלולים	

לחסום	מסננים	שונים.

המשכנו	את	דרכנו	דרומה	והגענו	אל	מרכז	אקדמי	רופין.	שיתוף	
אנרג'י	 נובל	 חברת	 ובין	 רופין	 הטכנולוגית	 המכללה	 בין	 פעולה	
סטודנטים	 להכשיר	 ניתן	 שבו	 נובל-רופין	 מרכז	 להקמת	 הביא	
לתארי	הנדסאים	בתחום	של	אנרגיה	וגז	טבעי.	במרכז	מתקיימות	
תוכניות	להכשרה	מקצועית	בתחום	הגז	הטבעי	כגון	מתקיני	צנרת	
גז	ומשגיחי	בטיחות	של	גז	טבעי.	במרכז	נובל-רופין	קיימנו	יום	עיון	
למורי	כימיה	שבו	הרחבנו	את	ידיעותינו	על	גז	הטבעי.	מהמרצה	
ד"ר	אהוד	סוצקובר	למדנו	כי	הגז	הטבעי	הוא	למעשה	תערובת	
של	גזים	שמכילים	אחוז	גבוה	או	גבוה	מאוד	של	מתאן,	אבל	יש	
בו	גם	רכיבי	מיעוט	רבים	שיש	לסלקם	על	מנת	לא	לפגוע	באיכות	
הגז	 שממנו	 תמר	 במאגר	 הגז.	 בצנרת	 לקורוזיה	 לגרום	 ולא	 הגז	

סיור	בתחנת	הכוח	חגית	במסגרת	השתלמות	מורים	בטכניון

https://chemcenter.weizmann.ac.il/
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אשלים	-	במקום	דרומי	זה	בארצנו	נבנה	פרויקט	גדול	של	תחנת	
 CSP	–	Concentrated	הקרויה	בטכנולוגיה	תרמואלקטרית.	כוח

Sun Power	נבנו	שקתות	פרבוליות	הממקדות	את	אור	השמש.

שוקת  מבוססת  בתחנה  חשמל  מיוצר  כיצד  האתר:  מתוך	
פרבולית?

פרבוליות  מראות  ידי  על  הסולארי  בשדה  נקלטת  השמש  קרינת 
הנתמכות על ידי מבני מתכת. המראות עוקבות אחר השמש ממזרח 
למערב ומרכזות את הקרינה לצינורות מיוחדים הנמצאים במוקד 
הפרבולה. צינורות אלה קולטים את הקרינה המוחזרת מהמראות 
ומחממים שמן תרמי, הזורם דרכם לטמפרטורה המגיעה לכ-390 
ומועבר למים  מעלות צלזיוס. החום שנוצר בצינורות הללו נאסף 
מניע  והקיטור  לקיטור,  הופכים  המים  חום;  מחליפי  באמצעות 

טורבינה, שבתורה מניעה גנרטור המפיק את החשמל.

רבים	בארץ	 יש	מקומות	 עדיין	 נשלם.	 לא	 טיולנו	אך	 בזה	תם	 זהו.	
הקשורים	לניצול	מקורות	אנרגיה	מתחדשים	וגז	טבעי,	ויש	להניח	כי	
בשנים	הבאות	יגדל	מספרם	של	מקומות	אלו	מתוך	כוונה	להמשיך	
בניסיון	 ולספק	את	הצורך	באנרגיה	של	התושבים	בעידן	המודרני	

לשמור	על	הסביבה	ולמזער	את	הפגיעה	בה.
ואנחנו	נהיה	כאן	ללמוד	ולספר	לדורות	הבאים	של	מורים	ותלמידים!

ירושלים

באר שבע

אילת

אשקלון

אשדוד

תל אביב

חיפה

חדרה

טבריה

רוח

מים

שמש

פחם

פסולת (“ביו-גז“)

גז טבעי CH4(g)

מקורות אנרגיה 
שבאמצעותם 

מונעת תחנת הכוח

בני רסן

מעלה גלבוע

אורות רבין

רוטברג

ארם נהרים

מטמנת טליה

חיריה

תימורים

גני הדס

CH4(g)

אלון תבור

CH4(g)

חגית

CH4(g)

גזר

CH4(g)

CH4(g)ים המלח

מישור רותם

CH4(g)

דוראד

CH4(g)

דליה

CH4(g)

צפית

CH4(g)

CH4(g)

רמת חובב

CH4(g)

חיפה

CH4(g)

רידינג

אשלים

אילת

CH3OH

אתר	אשלים	קיץ	2018

גז	 על	 הפועלות	 כוח	 תחנות	 והמאפיינות	 יותר	 הנמוכות	 דוראד	
טבעי.

הגענו.	 שאליו	 ביותר	 הדרומי	 במקום	 בארץ	 טיולנו	 את	 ונסיים	
את	 הבנו	 וכאן	 הדס	 דודאים-גני	 באתר	 ביקרנו	 מדוראד	 דרומה	
המשך	הסיפור	שהתחיל	בחירייה,	הלא	הוא	פארק	אריאל	שרון.	
הטמנה	 באתר	 פה	 מוטמנת	 משם	 שמגיעה	 האורגנית	 הפסולת	
המוטמנות	 האשפה	 שכבות	 הנהוגים.	 הכללים	 כל	 לפי	 הבנוי	
בבורות	מיוחדים	מצטברות.	בגלל	תהליכי	הריקבון	האנאירובים,	

החודרים	 מיוחדים	 מפתחים	 מתאן	 גז	 היתר	 בין	 נפלט	 הזמן	 עם	
ביו- הנפלט,	 הגז	 הפסולת.	 נטמנה	 שבו	 לעומק	 הקרקע	 את	

את	 אוספים	 דו-חמצני.	 פחמן	 והשאר	 מתאן	 כ-60%	 מכיל	 גז,	
באנרגיה	 משתמשת	 אשר	 כוח	 בתחנת	 אותו	 ושורפים	 הביו-גז	
זה	של	איסוף	הביו-גז	משיג	שתי	מטרות:	 לייצור	חשמל.	תהליך	
הראשונה	הפקת	חשמל,	והשנייה	-	מניעת	זיהום	האטמוספרה,	
שכן	הביו-גז	כולל	גזים	שהם	גזי	חממה.	המשכנו	והדרמנו	והגענו	

לתחנה	אחרונה	בסיורנו.

תחנות	הכוח	דוראד	ורוטברג
)לקוח	ממצגת	שהוכנה	ע"י	ד"ר	דבורה	קצביץ	לקראת	סיור	מורים	בקיץ	2016(

תחנת	הכוח	רוטנברג	-	
תחנה	פחמית

תחנת	הכוח	דוראד

מתקן	התפלת	מים,	מקורות

אתר	קצא"א

מתקנים	בתחנת	הכוח	דוראד
מתקנים	בדוראד	)לקוח	מתוך	ממצגת	שהוכנה	ע"י	ד"ר	דבורה	קצביץ	לקראת	סיור	מורים	בקיץ	2016(

מתקני	קירור	מים מתקני	התפלת	מים,	
לקבלת	מים	ללא	מלחים

http://www.negevenergy.co.il/ashalim-power-plant/parabolic-trough-technology/
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ניתן	 משקל	 אותו	 על	 שכזה.	 תהליך	 לסיכום	 כיף	 כפעילות	 או	
להשתמש	בחדרי	בריחה	לסיכום	נושא	לימודי	מעמיק	או	לפתיחה	

וגירוי	של	נושא	חדש.

שלושה עקרונות לבניית חדרי בריחה – 
יצירתיות, עבודת צוות ותצוגה מגוונת ומגרה

אם	שלושת	העקרונות	של	חדרי	הבריחה	ברורים	למתכנני	החדר	
-	ניתן	לצאת	לדרך	...

הספר,	 בבית	 בריחה	 חדרי	 הקמת	 של	 לפרויקט	 שנכנסים	 לפני	
)לימודיים/שאינם	 בריחה	 חדרי	 במספר	 להתנסות	 ממליצה	 אני	

לימודיים(	ולחוות	עקרונות	אלו.

אני  שבו  הספר  בבית  בריחה  חדר  בתכנון  לדרך  כשיצאתי 

מלמדת, "בית הספר הרב תחומי ע"ש מנחם בגין" בצפת, עמדו 

שלושה עקרונות אלו לנגד עיניי.

החשיבה החינוכית שמעבר לחדרי הבריחה
כמתבונן	מהצד	על	חדרי	בריחה	לא	קשה	לזהות	שמוקד	הקושי	
שהחידות	 ככל	 ביניהן.	 והלכידות	 החידות	 בבניית	 נעוץ	 בפרויקט	
בנויות	בצורה	מהוקצעת	יותר	והקשרים	ביניהן	"משומנים"	יותר	–	

תהיה	"המוזיקה"	הכללית	של	המשחק	נעימה	יותר	לשחקן.

לדעתי	כמורה	מקצועית,	יש	להכניס	עיקרון	נוסף	בתהליך	שאכנה	
אותו	–	העיקרון	החינוכי.

לא מוותרים על אף אחד! כל מתכנני החדר מחויבים בכתיבת 
החידות!

ההיגיון	העומד	מאחורי	עיקרון	זה	הוא	פשוט.	הפתרון	מתבסס	על	
שונות,	ואת	השונות	חייבים	ליצור	כבר	בתחילת	הפרויקט	משיתוף	

ע"י	 רק	 שמתוכנן	 בריחה	 חדר	 מוחות.	 שיותר	 כמה	 של	 ומסיעור	
להיות	 עלול	 בלבד,	 דמיונו	 פרי	 הן	 בו	 החידות	 ושכל	 אחד	 מורה	

משעמם	ולא	מגוון	ולחילופין	-	קשה	ועם	חידות	מתסכלות.

יותר	מזה,	עם	כתיבת	החידות	התלמידים	מתכנני	החדר	מבינים	
שלמצטיינים	בכיתה	אין	עדיפות	על	חבריהם	החלשים.	עם	כתיבת	

החידות	מתעוררת	גם	סקרנות	והתלהבות	הנחוצה	להמשך.

מתכנני חדר הבריחה בצפת היו 11 תלמידי כיתה י"ב, היינו – 

כל מגמת הכימיה. כולם היו אחרי הבגרות החיצונית בכימיה 

בכיתה י"א, אבל שלושה מתוכם לא קיבלו ציון מספק בעיקר 

בגלל פערים בלמידה שלא הושלמו ומוטיבציה נמוכה להצלחה.

סוציואקונומית  מבחינה  מאותגרת  כעיר  מוגדרת  צפת 

וחברתית. לעיתים עובדה זו באה לידי ביטוי בחוסר המוטיבציה 

להצלחה ובהעמדת רף לימודי נמוך. המורים מנסים להשריש 

את ההפך במהלך השיעורים וגם מחוץ לכותלי בית הספר. עם 

זאת, עדיין ישנם תלמידים שחסרה להם המודעות וההבנה כי 

תלמידים  ישנם  בעתיד.  להם  ישתלם  מתמשך  לימודי  מאמץ 

שלא מצליחים להשתחרר מהתדמית של ה"תלמיד המסתרך 

מאחור"; התלמיד שלא ראה ציון 100 מעולם. תלמידים שחווים 

מצליחים  אינם  מקצועות  בכמה  דומה  בסגנון  הצלחה  אי 

להתעלות ולראות את העתיד הקרוב שלהם ובוודאי שלא את 

העתיד הרחוק יותר.

אצלנו חדר הבריחה היה מיועד לתלמידי כיתה ט, ולכן התבסס 

על ידע כימי בסיסי שנלמד בתחילת כיתה ט. תכנים נוספים 

י,  לכיתה  שייכים  היו   - וכ"ו  קרינות  רדיואקטיביות,  כמו   -

י"ב, כל  אך בעבור מתכנני החדר שהיו כבר תלמידים בכיתה 

התכנים היו צריכים להיות מוכרים, גם לתלמידים החלשים.

קודם  שהזכרתי  החלשים  התלמידים  שלושת  שלי  בקבוצה 

היו בעלי תדמית נמוכה ומוטיבציה נמוכה להצלחה במקצוע. 

לאחר כתיבת החידות הם הבינו את הייחודיות של הפרויקט 

והפכו במידה מסוימת ל"מובילי הפרויקט", הן בכתיבת החידות 

והן בבניית התפאורה.

מגמת	הכימיה	-	ההתרגשות	שלאחר	ההכנות	ולפני	ההפעלה

חדרי	בריחה	הם	דרך	בילוי	חדשה	שהגיעה	לארץ	בעשור	האחרון	
במסגרת	תרבות	הפנאי.

בארץ	מופעלים	כ-200	חדרי	בריחה	בערים	המרכזיות	ובמקומות	
בדרך	 בריחה	 לחדרי	 ומגוונים.	 שונים	 תוכן	 סיפורי	 עם	 מרוחקים	
אבל	 מוגדר	 זמן	 ברור,	 יעד	 עם	 שחקנים	 שישה	 עד	 נכנסים	 כלל	
מסלול	לא	ידוע.	המסלול	הוא	אוסף	של	חידות	וצופנים	בדרך	כלל	
במבנה	שרשרתי,	שבו	חידה	מובילה	לחידה.	החידות	מוצגות	בכל	
האמצעים	המודרניים	והפדגוגיים	המוכרים	במאה	ה-21.	החידה	
מבוססת	על	כישורים	קוגנטיביים	ברמות	שונות	ועל	עולמות	ידע	
החידה.	 פתרון	 אל	 המקרבים	 רמזים	 גם	 מפוזרים	 בחדר	 שונים.	
ומאפשר	 החדר	 את	 הפותח	 צופן	 אל	 מובילה	 האחרונה	 החידה	
לשחקנים	הכלואים	בו	לצאת	ממנו.	בחדר	ישנה	מצלמה	המצלמת	
את	השחקנים	בכל	רגע	נתון,	ומפעיל	החדר	יכול	לסייע	ולקדם	את	

המשחק.

למרות	המגוון	העצום	של	החידות	המוצעות	היום	בשוק,	מצאתי	
החשיבה  והוא	 הן	 באשר	 החידות	 לכל	 אחד	 משותף	 מכנה	

היצירתית.

ככל	שהכלים	והרמזים	לפתרון	החידה	יהיו	פחות	מוכרים	וידועים	
ומהנה	 יותר	 למפתיעה	 החידה	 תהפוך	 כך	 שבחדר,	 לשחקנים	
בחדרי	 הוויזואלית	 ההפתעה	 אלמנט	 קוגניטיבית.	 מבחינה	 יותר	
הבריחה	לא	פעם	מתגמד	לעומת	אלמנט	ההפתעה	הקוגטיבית-

חשיבתית.

שחקנים	בעלי	דמיון,	מעוף,	חשיבה	"מחוץ	לקופסה",	בעלי	יכולת	
התבוננות	בפרטים	ובמכלול	כאחת,	יהנו	מאוד	מהחידות	בחדרי	
הקבוצה".	 "מובילי	 	- חדש	 במעמד	 עצמם	 את	 וימצאו	 בריחה	

לפעמים	דווקא	הפשטות	שבפתרון	היא	התחכום	בעצמו.

מטבע	הדברים	לכל	אדם	יכולת	חשיבה	אחרת	והתבוננות	שונה	
נכנסים	 של	המציאות	על	שלל	פרטיה.	ברגע	שלתוך	חדר	אחד	
תהליך	 מאליו	 מתרחש	 תחושתיות	 יכולות	 ומגוון	 מוחות	 מספר	

סינרגטי	פורה.	התנאי	להצלחת	התהליך	הוא	עבודת	צוות.

כל	מערכת	חברתית	ששמה	לעצמה	ליעד	את	הגיבוש	הקבוצתי,	
יכולה	להיעזר	בחדרי	בריחה	לפיתוח	שיתופי	פעולה	ותקשורת.

חדרי	בריחה	יכולים	להיות	חלק	מהתחלת	תהליך	חברתי–גיבושי	

חדרי בריחה - מאיפה מתחילים?
נורית רשלבך, רכזת הכימיה, בית הספר הרב תחומי ע"ש מנחם בגין, צפת

פעילויות



41על כימיה | גליון	33-34 ■	יוני	2019על כימיה | גליון	33-34 ■	יוני	2019 40

ללא יוצא מן הכלל נתנו מעצמם, איש איש לפי יכולתו. כאשר 

הסתכלתי על המחוון המקורי, נדמה היה לי שאינו מפרגן ואין 

הלימה בין המחוון למאמץ הסובייקטיבי שכל תלמיד השקיע 

להצלחת הפרויקט. הציון הסופי היה הוליסטי.

שינוי נוסף שנעשה בזמן אמיתי היה החלק היחסי של הפרויקט 

מכלל ה-30%. במקור עלתה המחשבה שציונו יהווה 5% מתוך 

התלמידים  שהשקיעו  הגדול  המאמץ  על  כהוקרה  ה-30% 

אפילו  )ואפשר  ל-10%  היחסי  החלק  את  הגדלתי  בפרויקט, 

להגדילו ל-15%(.

לרוב  והתאים  הפרויקט  בסוף  למעשה  נבנה  הסופי  המחוון 

התלמידים

לרוב	 )שהתאים	 בריחה	 לחדרי	 חלקי	 למחוון	 אופציה	 מצרפת	
התלמידים(

מרכיבי הציון הקריטריון 

כתיבת	החידה

החידה	נכתבה	לפי	ההוראות

הצגת	החידה	לחברים

הגשת	החידה	בזמן	

מורכבות	/יצירתיות	החידה	

שילוב	מושגים	כימים	בחידה

הרכבת	ויצירת	החידה

קניית	/	רכישת	ציוד	לבניית	החידה	

עיצוב	החידה	בצורה	אסטטית	

בניית	רזרבות	–	טכניות	

הפעלת	החידה	
שמירת	עמדה	נקיה	ופעילה	

עזרה	ואמפטיה	לשחקנים	

השתתפות	במשימות

כלל	כיתתיות

עזרה	ושיתוף	פעולה	לחברים	אחרים	
בעמדותיהם

השתתפות	בתפאורת	הכיתה

עזרה	ברכישת	החומרים	

עמידה	בזמנים	

ייצוגיות	–	לבישת	התחפושת	או	יחס	
כלפי	שחקנים.	

השתתפות	במעברים	בין	החידות

פרויקט של "שתי ציפורים במכה אחת"
מכיוון	שפרויקט	חדר	הבריחה	נחשב	פרויקט	המתבסס	על	שעות	
עבודה	והפעלה	מרובות,	יש לנסות ולהפיק ממנו יותר מתועלת 

אחת.

בבית ספרנו הוגדרו לפרויקט שתי המטרות הבאות:

ספרית . 1 בית  להערכה  משמעותית  למידה  משימת  מילוי 

במגמת כימיה )כחלק מה-30%(.

שיווק המגמה לתלמידי כיתות ט.. 2

הבריחה  חדר  של  והמפעילים  הבונים  המתכננים,  כך,  עקב 

בבית ספרנו היו תלמידי כיתה י"ב, ושחקני חדר הבריחה היו 

תלמידים משתי כיתות ט המוכוונות להתקבל למגמת הכימיה.

בניית חידות או קודם סיפור מסגרת?
עם  נשלחו  התלמידים  במקביל.  נעשו  השלבים  שני  אצלנו 

שיעורי בית לכתיבת 4 חידות בית כשלרשותם נושאי הלימוד 

הוצגה  בכיתה  שיבנו.  החידות  את  יבססו  שעליהם  ט  בכיתה 

דוגמה אחת של חידה והאופן שבו תיכתב.

שחלק  יצא  כך  המסגרת.  סיפור  על  הוחלט  שיעור  באותו 

מהחידות שנבנו בבית עוצבו בהתאם לסיפור המסגרת. השם 

שנבחר לחדר הבריחה היה הבריחה מצ'רנוביל; סיפור המסגרת 

שהיו  בצ''רנוביל  אחרונים  ניצולים   - השחקנים   ;1986 היה 

צריכים לאסוף בחדר הבריחה 4 חפצים שיעזרו להם להינצל 

המספרים  מ-4  הבנוי  צופן  אל  יובילו  הדברים   4 מהתופת. 

למוטציה  שהתחפשה  לתלמידה  יתנו  הצופן  את   .9.1.8.6
בחדר  מהחדר.  ליציאה  המפתח  ובתוכה  קופסה  ומחזיקה 

מסתובבים מתכנני החדר בדמות רופאים שעוזרים לשחקנים 

להינצל.

באים	 כי	 להצלחה	 הזדמנות	 יש	 בסיסי.	 שוויון	 יש	 בריחה	 בחדרי	
לידי	ביטוי	כישורים	נוספים	מלבד	הכישורים	הקוגניטיביים.	בחדר	
בריחה	ניתן	להצליח	ללא	קשר	למצב	הלימודי.	אם התכנים אינם 
כניסה  כרטיס  להיות  יכולים  החדר  והפעלת  תכנון  מורכבים, 

לחוויית הצלחה עבור כל תלמיד.

מצאו  המצטיינים  התלמידים  גם  שלנו  ספרי  הבית  בפרויקט 

הביעו  שבו  מסכם  בסרטון  רגילה.  ללמידה  מעבר  עניין 

התלמידים את דעתם על הפרויקט, חזרו על עצמן שתי מילים 

– "למידה משמעותית".

תפקיד המורה בתהליך
בתהליך	בניית	חדר	הבריחה	המורים	משנים	את	תפקידם	בהתאם	

לשלב	שבו	נמצא	הפרויקט.

בהתחלה	הם	צריכים	לתת	הסבר	בסיסי	על	חדר	בריחה	ולרתום	
נכתבות	 שבו	 מהרגע	 לפרויקט.	 החדר	 מתכנני	 את	 בהתלהבות	
החידות	מתחילה	להירקם	רשת	ענקית	של	הצעות	שכוללות	גם	
התייחסות	לתפאורה,	לרצף	החידות	,	לבימוי	וכו'.	תפקיד	המורים	
בשלב	זה	משתנה	מ"מלהיבים"	ל-"טווי	החוטים".	עליהם	להפוך	
את	כל	הרעיונות	הפורחים	באוויר	לישימים	בצורה	המהירה	ביותר	
והמהנה	ביותר.	קשר אישי עם התלמידים המתכננים ומודעות 

לאילוצים, לכישרונות ולמגבלות של כל אחד מהם, הם נתונים 
חשובים שניתן לתמרן בעזרתם ברגעים אלו.

המחוון - ביטוי לתהליך החינוכי
פעילות	 או	 מטלה	 להערכת	 ולימודי	 הוראתי	 כלי	 הוא	 המחוון	
לימודית.	המחוון	בדרך	כלל	כולל	רשימת	קריטריונים	)תבחינים(	
הניסוי.	 לביצוע	 הנדרשות	 השונות	 המיומנויות	 את	 שמאפיינים	
כמו	בכל	משימה	לימודית,	גם	בפרויקט	חדר	בריחה	תפקידו	של	
המחוון	הוא	להורות	לתלמידים	היכן	לשים	דגש	בביצוע	הפעילות.	
הקריטריון	הדומיננטי	במחוון	הוא	החלק	החשוב	בביצוע	הפרויקט.	
רב	להערכת	המטלה	 לעזר	 להיות	 יכול	 מבחינת	המורים	המחוון	
הלא	שגרתית	הנקראת	"חדר	בריחה",	אך	עיקר	חשיבותו,	לדעתי,	
המורים	 שבו	 בשלב	 	- הפרויקט	 של	 מוקדם	 בשלב	 דווקא	 היא	
מנסים	להפוך	את	מאגר	החידות	והרעיונות	לתוצר.	בעזרת	המחוון	
המורים	יכולים	להפוך	את	הפרויקט	למודולרי,	ישים	וניתן	לפיקוח	

והערכה	בשלבים.

שינויים  עבר  הבריחה  חדר  בפרויקט  אותנו  שליווה  המחוון 

לחדד  היה  אמור  לא  המחוון  שנוצרה.  הדינמיות  בגלל  רבים 

מיומנויות חדשות או שליטה בחומרי למידה אלא לבטא זמן 

לאמוד  שקשה  מוטיב  היה  וזה  השונים,  בשלבים  ומוטיבציה 

התלמידים  כל  דבר  של  בסופו  העבודה.  תחילת  לפני  אותו 

תמונות	וחוויות	מהפעלת	חדר	הבריחה	לתלמידי	כיתות	ט	ואורחים	נוספים
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המתנות שבסוף
בסוף הפרויקט, לאחר יומיים של הרצה וביקורי אורחים מבית 

הספר ומחוצה לו, קיבלו התלמידים פרס לאות הערכה מבית 

הספר: לנסוע לחדר בריחה כפול במרכז הארץ. יצאנו ליום של 

גיבוש והחלפת חוויות שכולם נהנו ממנו מאוד. כל התלמידים 

כאחד סברו שהיה שווה ללמוד במגמת הכימיה ולו רק בשביל 

ההתנסות בחדר בריחה.

תלמידי  נכנסו  בכימיה  הבגרות  מבחני  בתום  יותר,  מאוחר 

"זה  י"ב בהפתעה אל הכיתה עם מתנה עטופה בנייר עטיפה. 

על  קיר.  שעון  היה  בפנים  העטיפה.  את  פתחתי  בשבילך!". 

השעון היה כתוב:

כימיה  מגמת  המון.  ומעריכים  אוהבים  "נורית, 
מחזור ל"ח". וברקע הייתה תמונת חדר הבריחה. 

זה אמר הכול.

השעון

נוסעים	לחדר	בריחה	במקום	אחר

הייחודיות של חדר הבריחה מצ'רנוביל
החדר	שבנינו	היה	מיוחד	בהיבטים	האלה:

הבריחה.  בחדר  מקרוסקופית  כימיה  הרבה  לנו   הייתה 
הריח  )מקור  לחדר.  כשנכנסים  מיד  הורגש  שרוף  ריח 

והכינו  הכירו  השחור שהתלמידים  הנחש  בתפאורת  היה 

עם  בניסויים  היו  צבעים  ושינוי  מראות  להפעלה(.  סמוך 

אינדיקטורים. מישוש - השחקנים נאלצו ללוש גושי סליים 

כדי לשלוף מתוכם רמזים וקולות – הושמעה מוזיקת רקע 

וסרטון באווירת האסון ההיסטורי שאירע בצ'רנוביל.

קריאת  פתיחה,  סרטון   – דיגיטליים  אלמנטים   שילבנו 
QR, חיפוש מידע.

וכך  ענקית,  בד  מחיצת  ידי  על  לשניים  חולק   החדר 
הכפלנו את מרחב החדר ויצרנו משהו אטרקטיבי יותר.

סחיטת  אצבעות,  טביעות   - פיזיים  אלמנטים   שילבנו 
לימון, זחילה מתחת לרצפה ומתיחת סליים.

בחלוקים,  לבושים  היו  החדר  מפעילי  כל   -  ייצוגיות 
מסיכות ותג זיהוי שעליו היה כתוב "כימיה בפעולה – 

מגמת הכימיה".

ההפעלה
אחרות	 קבוצות	 שתי	 על	 החדר	 את	 להריץ	 רצוי	 ההפעלה	 לפני	
בעיות	 למנוע	 או	 החדר	 את	 לשדרג	 כדי	 גנרלית,	 חזרה	 מעין	 	–
נקודתיות	שעלולות	להתעורר	בהרצה	האמיתית.	כמו	כן	מומלץ	
למקצוע,	 עמיתים	 אצל	 מורים,	 בחדר	 כראוי	 החדר	 את	 לפרסם	
עובדי	מנהל	למיניהם	ואפילו	בעלי	תפקידים	מחוץ	לבית	הספר.	זו	
הזדמנות	שיווקית	וגאווה	אמיתית	למתכנני	החדר	להיות	בפרונט,	

להצטלם	ולהסביר	לאורחים	על	מעשה	ידיהם.

להתגבר על קשיים טכניים
להיות	 שכדאי	 טכניים	 קשיים	 במספר	 כרוכה	 בריחה	 חדר	 הקמת	
השתלמות	 אליו.	 להיכנס	 ההחלטה	 קבלת	 לפני	 אליהם	 מודעים	
תרומתו	 מספק.	 לא	 אך	 ביותר	 מומלץ	 דבר	 היא	 בריחה	 בחדר	
העיקרית	היא,	לדעתי,	בבניית	החידות.	האתגר	הגדול	שנשאר	בגדר	
לא	ידוע	הוא	המגבלות	והקשיים	הטכניים	שהם	סובייקטיביים	לכל	
טיפים ממורים עמיתים שהפעילו חדרי בריחה בבתי  בית	ספר.	
ספר אחרים	יכולים	להיות	קריטיים	כדי	לצלוח	את	הפרויקט	בהנאה.

לפני	היציאה	לדרך	קיבלתי	טיפים	ממורה	עמיתה.	לדוגמה,	פרק	
הזמן	הכולל	הנדרש	להקמת	פרויקט	מעין	זה	הוא	לפחות	חודש	
כיתה	 בית	ספריות	של	תלמידי	 זאת	ל–20	שעות	 ימים.	תרגמתי	
י"ב.	20	שעות	שבהן	לא	אוכל	ללמד	נושאים	מורחבים	בכיתה	י"ב	

אלא	רק	להתעסק	בחדר	הבריחה.

בחלק	זה	אמנה	את	הקשיים	הטכניים	שעמדו	בפנינו	ואת	הדרך	
שבה	התגברנו	עליהם.

1. מהו הזמן המתאים ביותר בשנה להפעלת חדר בריחה?
– זמן שלא נחשב לזמן איכותי ללמידה מעמיקה.

בגרויות  חודש  היה  אצלנו  הפרויקט  להרמת  שנבחר  החודש 

מאוד  וקשה  רבים  שיעורים  מתבטלים  זה  בחודש  החורף. 

לשמור על רצף לימודי. את התאריך של הפעלת חדר הבריחה 

קבעתי כבר בתחילת השנה עם שתי מנהלות הבית של שכבת 

ט ושכבת י"ב ועם רכזת הפעילויות החברתיות.

החידות  הועברו  השיעורים  בזמן  כזאת:  הייתה  הזמן  חלוקת 

נבחרו  החידות,  בין  לחיבורים  רעיונות  הוצעו  בפרזנטציה, 

החידות המוצלחות יותר, נקבע סיפור המסגרת, נקבעו הפתיחה 

והסיום כמו גם הניסויים או החומרים הכימיים שרוצים לשלב 

בחדר הבריחה. אחרי שעות הלימודים כתבו כל התלמידים את 

החידה; החידות עוצבו, התפאורה הוקמה והחומרים נרכשו.

2. איך מוזילים את עלויות הפרויקט?
יש	 שאפשר.	 כמה	 עד	 הספר	 בית	 בציוד	 להשתמש	 ורצוי	 כדאי	 	-
כגון	 מיוחד	 מתכלה/ציוד	 ציוד	 שיכלול	 תקציב	 על	 מראש	 לסכם	

מנעולים	וקופסאות	מיוחדות.

3. האם לזרום עם כל הצעה של התלמידים?
–	בעיקרון	כן.	הגמישות	שלנו	כמורים	חשובה	מאוד.	ככל	שההצעות	
מפעילי	 יותר	 יהנו	 כך	 מהמורים,	 ופחות	 מהתלמידים	 יותר	 יבואו	

החדר	מהפרויקט.

התלמידים שלי התעקשו על שלושה דברים: חדר שיכלול הפעלה 

פיזית ולא רק חשיבה; חדר שיכלול ניסויים וחומרים שאחד מהם 

מיוחד  בימוי  עם  בריחה  חדר  בעצמם.  יכינו  שאותו  סליים  הוא 

שכולל תחפושות ולבוש. את כל הרעיונות הללו הצלחנו לממש.

4. בכמה זמן ובאיזה אופן מתבצעת הרצת החדר?
- הכול נקבע לפי כמות התלמידים בחדר בריחה פעיל אחד. 

כל  חילקנו  כלומר,  קבוצה.  בכל  תלמידים  כ-8  נכנסו  אצלנו 

אחת משתי כיתות ט ל-3 קבוצות. בכל יום הפעלה הרצנו 3 

קבוצות מאותה כיתה: קבוצה אחת אחרי האחרת. כיתת האם 

אחרים  תלמידים   8 נבחרו  לעת  ומעת  סמוכה,  בכיתה  למדה 

החדר  הרצת  4 שעות.  הוקצו  הקבוצות   3 לכל  בריחה.  לחדר 

ארכה כ-50 דקות, ונותרנו עם הפסקות של רבע שעה לארגון 

היו  י"ב  כיתה  תלמידי  חדשה.  קבוצה  ולקבלת  מחדש  החדר 

הרצות   3 לאחר  ההפעלה.  במהלך  מאוד  ונרגשים  דרוכים 

היו עייפים מאוד. כולם היו מחופשים – תשעה לרופאים עם 

חלוקים ושניים למוטציה בהתאם לסיפור המסגרת.

להירתם  )השחקנים(  ט  כיתה  תלמידי  את  לשלהב  כיצד   .5
למשחק?

חוזר	 פרסום	 ידי	 על	 הראשונה	 הדרך	 אפשריות:	 דרכים	 שתי	 	-
לפני	תאריך	הרצת	החדר;	הדרך	השנייה	בעזרת	הערכה	חלופית	

שתיכנס	לתעודת	סוף	שנה.	אני	בחרתי	בדרך	השנייה.
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הנחיות	 קובץ	 קבצים:	 שני	 מכילה	 באתר	 המופיעה	 פעילות	 כל	
וקובץ	הנחיות	פעילות	לתלמידים.	הקובץ	למורים	 פעילות	למורים	
להכנות	 הנחיות	 גם	 ובנוסף	 לתלמידים	 ההנחיות	 כל	 את	 מכיל	
השאלות	 לכל	 תשובות	 הפעילות,	 לקראת	 מהמורים	 הנדרשות	
בקובץ	התלמידים,	דוגמאות	לתוצרים	אפשריים,	מחוונים	לבדיקת	

הפעילות	–	כל	זאת	על	פי	הצורך	בפעילות	הספציפית.

אינטראקטיביים.	 סרטונים	 הם	 באתר	 פעילויות	 של	 נוסף	 סוג	

בחלק	מהסרטונים	המופיעים	באתר	שולבו	שאלות	מסוגים	שונים	
ומידע	נוסף	לתלמידים.	סרטונים	כאלה	-	המכילים	שאלות	רבות-

נכון",	שאלות	של	 "נכון/לא	 ברירה,	שאלות	שהתשובה	להן	היא	
התאמת	מושגים	וכו'	-	מתאימים	לבחינה	עצמית	של	התלמידים	

על	הנושא	המוצג	בסרטון	או	לבניית	שאלות	מנחות	לדיון	כיתתי.

בכימיה	 מדעי	 	VOD פעילויות	 של	 קטן	 מספר	 נציג	 זה	 במאמר	
המתאימות	לחט"ב	ולחט"ע.

נתונים על התוכנית
מנהלות	התכנית:	דר'	חגית	ניסן	וגב'	כרמית	פיון.

כותבות	הפעילויות	בכימיה:	אילנה	שיינין	)חט”ב(,	ד”ר	רעית	גרליץ	ורותי	שטנגר	)חט”ב	וחט”ע(	-	יחידת	המורים	)התמד”ע(	במכון	
דוידסון.	

נתוני	גלישה	באתר	VOD	מדעי	בין	דצמבר	2017	לאוגוסט	2018:

■ סה"כ	46,000	כניסות	

■ 87%	מהנכנסים	ממשיכים	לגלוש	באתר	לאחר	שנכנסו	אליו	

■ מאז	דצמבר	2017	זהו	הדף	החמישי	הנצפה	ביותר	באתר	מכון	דוידסון.	

דוגמה	לתעודת	זהות	לאמדאו	אבוגדרו
yo-yoo	באתר	הוכנה	התעודה

באתר	נמצאות	כבר	מספר	רב	של	פעילויות	בכימיה,	וכדאי	לעקוב	אחר	פעילויות	חדשות	המתווספות	כל	הזמן	לאתר.

מפיקים תעודת זהות: כימאים וכימאיות חשובים
כימאי/ת	 על	 מידע	 ועל	הטבלה	המחזורית.	התלמידים	מחפשים	 מנדלייב	 דימיטרי	 על	 בסרטון	המספר	 צופים	 זו	התלמידים	 בפעילות	
חשוב/ה	אחר/ת,	ובעזרת	תוכנה	אינטרנטית	באתר	yo-yoo	יוצרים	תעודת	זהות	)ואף	רישיון	נהיגה(	לכימאי/ת	שנבחר/ה.	התלמידים	

מציגים	בכיתה	את	התעודות	שהכינו	ומספרים	על	הכימאי/ת	ותרומתו/ה.
מהסרטונים	 חלק	 על	 מורים	 בקרב	 סקר1	 נערך	 	2016 בשנת	
המדעיים	הנמצאים	באתר	התוכן	של	מכון	דוידסון	–	סרטוני	"מדע	
כי	מורים	רבים	משתמשים	בסרטונים	 זה	התברר	 בבית".	בסקר	
להכנת	 ותופעות,	 תהליכים	 להמחשת	 מטרות:	 למגוון	 המדעיים	
בכיתה,	 לבצע	 אפשר	 שאי	 ניסויים	 להצגת	 נושא,	 ללימוד	 פתיח	
ולניסוח	 עצמם	 למורים	 חסר	 ידע	 להשלמת	 ההוראה,	 לגיוון	
הצורך	 על	 הצביעו	 הסקר	 על	 שענו	 המורים	 לתלמידים.	 מטלות	
בהתמצאות	יעילה	יותר	בכתבות	ובסרטונים	המופיעים	באתר	וכן	

בצורך	לאתר	סרטונים	וכתבות	לפי	נושאי	הלימוד.

פרויקט	VOD	מדעי נוצר	כדי	לענות	על	בקשות	אלה	של	המורים,	
של	 באתר	 בסרטונים	 המשתמשים	 למורים	 להציע	 כדי	 ובנוסף,	
מכון	דוידסון	)ולאו	דווקא	בסרטוני	"מדע	בבית"(	פעילויות	מוכנות	

לתלמידים	הקשורות	לסרטונים	אלה.

בשלב	הראשון	תויגו	הסרטונים	המופיעים	באתר	בעזרת	מושגים	
מתוכניות	הלימודים,	ובשלב	השני	החלה	בנייה	של	מאגר	פעילויות	

2016,	יחידת	ההערכה	-	מכון	דוידסון	לחינוך	מדעי. ד"ר	אבי	סאייג,	נעמה	בר-און	ויוליה	גומוש,	שימוש	בסרטוני	"מדע	בבית"	בקרב	מורים,	ממצאי	סקר	פברואר	 	1

הלימודים	 לתוכניות	 והמותאמות	 הסרטונים	 על	 המבוססות	
ובחט"ע.	 בחט"ב	 תלמידים	 עבור	 וביולוגיה	 פיזיקה	 בכימיה,	
תכנים	 וכן	 אלו	 גיל	 לשכבות	 במתמטיקה	 תכנים	 יתווספו	 בקרוב	
המותאמים	לגילאי	היסודי.	כל	פעילות	מבוססת	על	צפייה	בסרטון	
אחד	או	במספר	סרטונים,	והסרטונים	משמשים	כפתיח	לפעילות	

או	משולבים	במהלך	הפעילות.

הפעילויות	מגוונות	ומשלבות:	פדגוגיה	דיגיטלית,	הערכה	חלופית	
המיועדים	 הלימודים	 מתוכנית	 ב-30%	 להשתלב	 )שיכולה	
להערכה	בית	ספרית(,	למידה	שיתופית	)עבודה	בצוותים,	שימוש	
וכו'(,	 שיתופי	 ידע	 בניית	 שיתופיות,	 דיגיטליות	 בפלטפורמות	

משחוק,	חיפוש	מידע,	יצירתיות	ועוד.

ישנן	גם	 בנוסף	לפעילויות	שפותחו	בהלימה	לתוכנית	הלימודים,	
פעילויות	המציעות	העשרה/העמקה	לתכנים	הנלמדים,	פעילויות	

המתאימות	ליום	מגמה,	ערבי	הורים-תלמידים	ועוד.

 VOD מדעי – פעילויות סביב סרטונים
באתר התוכן של מכון דוידסון

רותי שטנגר, מכון דוידסון לחינוך מדעי והמחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

פעילויות

https://davidson.weizmann.ac.il/videos/online/maagarmada/%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://davidson.weizmann.ac.il/videos/online/maagarmada/%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://davidson.weizmann.ac.il/videos#/
https://davidson.weizmann.ac.il/videos#/


47על כימיה | גליון	33-34 ■	יוני	2019על כימיה | גליון	33-34 ■	יוני	2019 46

מתבוננים במבנה של מולקולות: מציאות רבודה
הפעילות	עוסקת	בנוסחאות	ייצוג	אלקטרוניות	ובמבנה	מרחבי	של	מולקולות,	והיא	מתאימה	לכיתה	י"א.	אפשר	להשתמש	בפעילות	בעת	

לימוד	הנושא	או	כסיכום	לנושא.

אפליקציה	 בעזרת	 בכרטיסים	 מתבוננים	 כך	 ואחר	 מולקולות	 כמה	 של	 אלקטרוניות	 ייצוג	 נוסחאות	 מציירים	 התלמידים	 זו	 בפעילות	
המאפשרת	לראות	מולקולות	בתלת-ממד	)מציאות	ְרבּוָדה(.	האפליקציה	קיימת	עבור	Android	וגם	עבור	iOS.	התלמידים	יכולים	לראות	
זוגות	האלקטרונים	שאינם	משתתפים	 ואת	 )הגיאומטריה(,	את	אלקטרוני	הקשרים	הקוולנטיים	 את	המבנה	המרחבי	של	המולקולות	
ביצירת	הקשרים	הקוולנטיים.	התלמידים	צופים	במולקולות	באפליקציה	ועונים	על	שאלות	בדף	עבודה	מובנה.	הקובץ	לתלמידים	מכיל	

את	הוראות	ההתקנה	וההפעלה	של	האפליקציה,	והקובץ	למורים	מכיל	גם	צילומי	מסך	של	תמונות	המולקולות.

עושים כותרות: ידיעה מדעית בעיתון
בפעילות	זאת	התלמידים	מתפקדים	כעיתונאים	ומעצבים	עמוד	שער	בעיתון.	הכותרת	הראשית	בדף	זה	היא	ידיעה	מדעית	שהתלמידים	
מסבירים	לקהל	הקוראים.	בפעילות	נמצאים	קישורים	לארבעה	סרטונים	המציגים	ידיעות	מדעיות	שונות	בכימיה,	והמורים	מחלקים	את	
הקישורים	לקבוצות	התלמידים	השונות.	לאחר	מכן	התלמידים	מציגים	בכיתה	את	הסרטון	שראו	ואת	העיתון	המודפס	ומספרים	על	מהלך	

עבודתם.	הפעילות	מתאימה	לכיתות	ח’-י’	ולהצגה	בערב	הורים-תלמידים	או	ביום	מגמה.

דוגמה	לעמוד	ראשון	בעיתון	שהתלמידים	מכינים	בעקבות	צפייה	בסרטון
https://www.template.net	מהאתר	תבנית	בעזרת	הוכן	העיתון

"150	שנה	לטבלה	המחזורית".	 נוספות	שנושאן	הוא	הטבלה	המחזורית,	הוצגו	בכנס	בחנוכה,	במושב	המורים	שנושאו	היה	 פעילויות 
אפשר	לקרוא	על	פעילויות	אלה	גם	באתר הכנס,	ואתם	מוזמנים	להיכנס	לאתר	ולהשתמש	בפעילויות	רבות	נוספות.

בקיץ	האחרון	נערכה	הרצאת	חשיפה	של	הפרויקט	במספר	השתלמויות	של	מורי	הכימיה	בחט"ע	וכן	נערכה	השתלמות	שלמה	של	30 
שעות	להכרת	הפעילויות	שפותחו	בפרויקט	וללימוד	העקרונות	שיאפשרו	למורים	ליצור	בעצמם	פעילויות	מעניינות	מבוססות	סרטונים.	
בהשתלמות	השתתפו	מורים	מהיסודי,	חטיבת	הביניים	והתיכון	מכל	תחומי	התוכן	המדעיים.	במהלך	הפעילות	נחשפו	המורים	לפעילויות	

באתר,	וכל	זוג	מורים	אף	פיתח	פעילות	מבוססת	סרטונים	בעצמו.

אם	אתם	מעוניינים	להצטרף	להשתלמות	על	VOD	מדעי	בקיץ	הבא,	אנא	פנו	לד"ר	חגית	ניסן,
דוא"ל:	hagit.nissan@weizmann.ac.il,	טל.	08-9378384.

מסתכלים סביבנו: תערובות בבית
הפעילות	עוסקת	בתערובות	הומוגניות	והטרוגניות,	ומתאימה	לכיתה	ח'	או	י'.

וגם	מוצק?".	הסרטון	עוסק	בתערובת	של	 נוזל	 זו	התלמידים	צופים	בסרטון	"מדע	בבית"	שנקרא	"איך	להכין	חומר	שהוא	גם	 בפעילות	
עמילן	ומים.	לאחר	מכן	מחפשים	בבית	מוצר	שהוא	תערובת	של	חומרים.	התלמידים	צריכים	לצלם	את	אריזת	המוצר	ולציין,	בעזרת	תוכנה	
או	אפליקציה	מתאימה,	האם	המוצר	הוא	תערובת	הומוגנית	או	הטרוגנית.	כמו	כן	התלמידים	צריכים	לציין	שלושה	מרכיבים	בתערובת,	

תפקידם	במוצר	ונוסחאות	של	שני	חומרים	לפחות.	התלמידים	מגישים	למורה	את	הצילום	המודפס	ומציגים	את	עבודתם	בכיתה.

בדף	הפעילות	למורה	מופיעות	גם	דוגמאות	לתוצרים	אפשריים	בכיתה	ח'	ובכיתה	י',	כמו	התוצר	המובא	בהמשך,	והסברים	לדוגמה	ברמה	
הנדרשת	מהתלמידים	בעת	הצגת	התוצרים	מול	הכיתה.

משחקים בדומינו: ארבעה סוגי חומרים
הפעילות	עוסקת	במונחים	הקשורים	לנושא	מבנה	וקישור	–	ארבעה	סוגי	חומרים,	ומתאימה	לכיתות	י'	או	י"א,	עם	סיום	לימוד	הנושא	בכיתה.

בפעילות	זו	התלמידים	מתחלקים	לקבוצות	של	שניים-שלושה	תלמידים.	כל	קבוצה	מקבלת	מהמורה	משחק	דומינו	שעל	אבני	המשחק	
שלו	מופיעים	מונחים	בנושא	"מבנה	וקישור".	התלמידים	משחקים	במשחק	במהלכו	הם	מתאימים	מונחים	הקשורים	זה	לזה.

משחקים	בדומינו

https://davidson.weizmann.ac.il/videos/online/maagarmada/chemistry/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%93%D7%99%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1
https://davidson.weizmann.ac.il/videos/online/sciencenews/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90-%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%9F-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
https://davidson.weizmann.ac.il/videos/online/maagarmada/%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://davidson.weizmann.ac.il/videos/online/maagarmada/%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ruthie.pdf
https://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/ruthie.pdf
mailto:hagit.nissan@weizmann.ac.il
https://davidson.weizmann.ac.il/videos/online/scienceathome/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%92%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%9C-%D7%95%D7%92%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A7
https://davidson.weizmann.ac.il/videos/online/sciencepanorama/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A0%D7%A7-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94
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פרק	הבחירה	“כימיה	של	הסביבה”	מציע	מגוון	רחב	של	היבטים	
מדעיים,	חברתיים,	כלכליים	ואחרים.	שילוב	בין	הוראה	בדרך	עיונית	
נוספות	 ופעילויות	 הרצאות	 סיורים,	 במעבדה,	 מעשית	 והתנסות	
מוביל	לתמונה	כוללת	יותר	ושלמה	של	הסתכלות	סביבתית.	בדרך	
זו	התלמידים	זוכים	בהבנה	מעמיקה	יותר	של	העולם	שמסביבם.	
מיידי	 באופן	 אינם	קשורים	 נושאים	שלכאורה	 בין	 היכולת	לקשר	
משרתת	את	כולנו	כחברה.	מתוך	הידע	הכימי-מדעי	שהתלמידים	
גם	 שלהם	 העניין	 מידת	 את	 להרחיב	 אפשרות	 להם	 יש	 רוכשים	
בנושאים	מדעיים	נוספים	ולהבין	בתוך	כך	גם	את	חשיבות	המדע	
איכות	 )א(	 חלקים:	 לשני	 בעיקרו	 נחלק	 זה	 בחירה	 נושא	 בחיינו.	
מי	השתייה.	)ב(	איכות	האוויר	ואיכות	החממה.	הפרויקט	שיתואר	

בהמשך	עסק	באיכות	מי	השתייה.

הפרויקט
בשתי	 הלימודים	 שנת	 במהלך	 שולב	 הסביבה	 איכות	 נושא	
שנלמדו	 לתכנים	 ונקשר	 פעם,	 בכל	 קטנים	 בחלקים	 י”א,	 כיתות	
באופן	 ליוותה	 הנושא	 רוח	 למעשה,	 וקישור.	 מבנה	 במסגרת	
הלימודים.	 שנת	 כל	 במהלך	 השוטפת	 הלמידה	 את	  מובהק	
בתחילת	שנת	הלימודים	יצאו	התלמידים	לביקור	באתר	אשכול.	
מלווה	 ישראל,	 מדינת	 של	 הראשי	 המים	 עורק	 הארצי,	 המוביל	
את	מפעל	ההתיישבות	ומאפשר	את	מימוש	החזון	הציוני.	באתר	
ענקיים	 מים	 מאגרי	 שני	 נטופה,	 בית	 בבקעת	 הנמצא	 אשכול,	
הקולטים	את	מי	הכנרת	וכן	מפעל	מרכזי	לסינון	המים.	במקום	זה	

המים	מטופלים	בתהליכים	שונים	ומוכנסים	לצינור	המוביל	הארצי	
פועל	 במקום	 הארץ.	 חלקי	 לכל	 המים	 את	 מזרים	 אשר	 הסגור,	
מרכז	מבקרים	העוסק	במשק	המים,	בעיותיו	והפתרונות	ליציאה	
ממשבר	המים.	בין	הנושאים	המוצגים:	משאבי	המים	בארץ,	דרכים	
 לטיפול	באיכות	המים,	השבחתם,	הובלתם	לכל	חלקי	הארץ	ועוד.
ההגעה	 עד	 במים	 הטיפול	 על	 התלמידים	 למדו	 הסיור	 לקראת	
הביקור	 לאחר	 חיטוי(.	 ותהליכי	 וספיחה	 סינון	 )תהליכי	 לברזים	
אירועים	 התקיימו	 השנה	 )בהמשך	 בפרויקט	 העיסוק	 התחיל	
החממה,	 אפקט	 	– היחידה	 של	 השני	 לחלקה	 השייכים	 נוספים,	

תוך	שילוב	נושא	אור	וגלים(.

התלמידים	התחלקו	לקבוצות	של	שלושה	והגרילו	יון	שבו	יעסקו	
של	 בהקשר	 “שלה”,	 היון	 על	 מידע	 אספה	 קבוצה	 כל	 ויעמיקו.	
בכיתה	המקבילה(.	 רק	 מוגרל	 להיות	 היה	 זהה	עשוי	 )נושא	 מים	
עלול	 או	 היון	עשוי	 כיצד	 כגון:	 בנושאים	שונים,	 התלמידים	עסקו	
להגיע	למי	השתייה,	מה	התקן	הישראלי	אומר	על	הימצאות	היון	
במים,	אילו	בעיות	בריאותיות	עלולות	לנבוע	מעודף	או	חוסר	של	

היון	במי	השתייה,	ועוד	)ההוראות	לתלמיד	והמחוון	מצורפים(.	

התוצר	שהגישו	התלמידים	נחלק	לשניים:

א.	הגשת עבודה כתובה.	בעבודה	זו	התבקשו	התלמידים	להשיב	
הפרויקט.	 מציון	 	80% היווה	 זה	 רכיב	 מראש.	 מוגדרות	 לשאלות	
העבודה	נשלחה	במייל,	וגם	את	המשובים	לה	קיבלו	התלמידים	
במייל.	חשוב	לציין	שגם	ביחידת	המעבדה	עבדתי	השנה	בשיטה	

תקציר
עסקו	 בחיפה	 העברי	 הריאלי	 הספר	 בבית	 י”א	 תלמידי	
ב-30%. הבחירה	 נושא	 במסגרת	 מיוחד	  בפרויקט	

עם	 כימי	 ידע	 והרחבת	 עצמאי	 מידע	 איסוף	 שילבו	 התלמידים	
הספר.	 בבית	 שהוקם	 החדש	 ה”מייקרים”	 במתחם  עבודה	
בתוך	כך	נעשה	שימוש	במדפסות תלת-ממד	ובמתקן	למינציה.	
הלמידה	החווייתית	עוררה	התרגשות	רבה	בקרב	התלמידים,	וגם	
תלמידי	כיתות	אחרות	הרבו	להיאסף	סביב	התוצרים,	אשר	הוצגו	

בתערוכה,	ולהתבונן	במיצג	ובנתונים	הכתובים.

מבוא
דאז,	 החינוך	 שר	 )בראשות	 החינוך	 משרד	 הפעיל	 	2014 בשנת	
“התכנית	 או	 כיתה”,	 עולה	 “ישראל	 פירון(	את	התוכנית	 שי	 הרב	
ללמידה	משמעותית”,	שנועדה	להוביל	לתהליכי	הוראה,	למידה	
לקראת	 ההערכה	 בתהליכי	 ולהשתלב	 יותר	 והערכה		מגוונים	
קבלת	תעודת	בגרות.	מדובר	במעבר	ללמידה	והוראה	המדגישים	
תהליכי	חשיבה,	פיתוח	כלים	ביקורתיים	ועידוד	חשיבה	יצירתית.	
למידה	זו	כוללת	פתרון	בעיות,	למידה	בדרך	החקר,	דיונים,	למידה	

מחוץ	לכיתה,	שימוש	בסביבות	למידה	עתירות	טכנולוגיה,	למידה	
שיתופית	של	תלמידים	ועוד.

על	פי	הודעת	דוברות	משרד	החינוך:	“העבודות	ומטלות	הביצוע	
יכשירו	את	התלמיד	לקראת	כניסתו	אל	עולם	האקדמיה	ויקנו	לו	
כלים	להתמודד	עם	אתגרי	המאה	ה-21	.	הדרישות	מהתלמידים	
מטלות	 אינטליגנציות.	 למגוון	 ביטוי	 ותאפשרנה	 מגוונות	 תהיינה	
הביצוע	יכללו,	בין	היתר,	תלקיט	עבודות,	מטלת	ביצוע	קבוצתית,	
מונחית,	 מטלה	 מעבדה,	 סמסטריאלית,	 עבודה	 חקר,	 עבודת	
כתיבת		תכניות	והצגתן	באופנים	שונים	-	הרצאה,	מצגת	או	מיצג,	
וכן	כל	דרישה	אחרת	שתוביל	את	התלמיד	להעמיק	בנושא	מתוך	

תכנית	הלימודים	ולהביא	לידי	ביטוי	את	ידיעותיו”.

במבנה	 מהותי	 שינוי	 האחרונות	 בשנים	 חל	 זה	 ממהלך	 כתוצאה	
נושא	 בפרט.	 ובכימיה	 בכלל	 החינוך	 במערכת	 בתיכון,	 ההוראה	
לבחינת	 החמישית	 מהיחידה	 מחצית	 אז	 עד	 שהיה	 הבחירה,	
התלמיד	 של	 הסופי	 הציון	 מרכיב	 ב-30%	 נכלל	 בכתב,	 הבגרות	
לדרכי	 עצמם	 את	 להתאים	 המורים	 נדרשו	 כך	 ובתוך	 במקצוע,	

הוראה	והערכה	שונות	משהורגלו	בהן.

שילוב מדפסת תלת-ממד בהוראת הכימיה
דפנה שלם, בית הספר הריאלי העברי בחיפה

תמונת	שער	הכתבה:	המודל	המודפס	עבור	יון	-Cl,	בהשראת	מיקי	מאוס,	ולצדו	כרטיסיות	מידע

תמונה	מספר	1:	כרזת	הסבר,	במסגרת	התערוכה	שהוצבה	במתחם	המדעים
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מדברי התלמידים
ולימוד  השוטפים,  מהלימודים  קצת  ומשחררת  טובה  “חוויה 

דבר חיוני וחשוב בחיים.”

“אני חושבת שבסך הכל נהניתי מהעבודה על כל שלביה, ואני 

אכן זוכרת את החומר )בייחוד על היון אותו חקרנו(.”

“היה מעניין בפרוייקט, ללמוד על יון שאנחנו בקושי מכירים 

ובמיוחד נהניתי כאשר הנדסנו את המודל.”

מגבולות  יוצא  שקצת  כזה  ויפה,  יצירתי  רעיון  מאוד.  “נהנתי 

התנסות  רבות.  שנים  כבר  שקיימות  המסורתיות  הלימוד 

מעניינת וחוויתית, ולדעתי חוויות זוכרים.”

“היה מאתגר אבל מלמד וכיפי.”

“חוויה כיפית, מהנה ומלמדת שאזכור ממנה את החומר בצורה 

טובה לאורך זמן.”

“היה ממש כיף, הפרויקט היה בקבוצות לכן הוא תרם לגיבוש 

אשר  חדשים  דברים  למדנו  הפרויקט  דרך  קבוצה.  כל  בין 

משמעותיים לחיי היום יום שלנו. )המים שאנו שותים מהברז(.”

את  מאוד  אהבתי  ומיוחדת.  כמשמעותית  אותה  “מסכמת 

הייתי  שלא  חושבת  אני  מימד!  תלת  מדפסות  עם  העבודה 

נחשפת לתוכנה כזו במקום אחר ולמדתי דברים חדשים בזכות 

זה. היום מגמה תרם מאוד להבנה של החומר ואני חושבת שזה 

פרויקט חשוב ושכדאי להשאיר אותו.”

ובכללי  שנתת  בחירה  ומהחופש  מהפרויקט  נהניתי  “ממש 

הנושא היה מרתק בעיניי כי בחיים לא נחשפתי לזה ואין ספק 

שהצלחתי להבין אותו יותר דרך החוויה הלימודית של פרויקט 

היונים.”

קישורים לשאלוני רפלקציה ותגובות התלמידים
שאלון רפלקציה ראשי 1

שאלון רפלקציה ראשי 2

קשיים שהתעוררו
מושג  לי  היה  לא  בתוכנת תלת-ממד  מכיוון שאינני מתמחה 

כמה זמן עליי להקדיש לפרויקט. ההדפסה עצמה ארכה שעות 

רבות, כך שהתברר שאכן היה עליי לכלול את גורם הזמן בתכנון 

זאת בכך שאפשרתי לתלמידים לעבוד על  הפרויקט. פתרתי 

דברים שונים במקביל בתוך שיעור נתון. בכל שיעור התקדמתי 

בעבודה  להתקדמות  זמן  גם  ונתתי  השוטף  החומר  בלימוד 

חומר  לתרגול  זמן  וכן  והכרטיסיות  המודל  ובעיצוב  הכתובה 

חודש.  כמעט  במשך  בפרויקט  עסקנו  מכך  כתוצאה  הלימוד. 

ברור לי שבעתיד אצמצם את העשייה לארבעה שיעורים:

חשיפה לתוכנת המידול.	 

איסוף חומר וכתיבת העבודה.	 

עיצוב המודל.	 

עיצוב הכרטיסיות.	 

נאלצו . 1 והתלמידים  פגום,  מודל  התקבל  מקרים  בכמה 

להתחיל מחדש. הדבר גרם למעט תסכול בקרב קבוצות 

זאת,  עם  הפרויקט.  ביצוע  משך  את  והאריך  מסוימות 

כשהגיעו לתוצר סופי טוב זכו התלמידים לסיפוק רב.

באמצע ביצוע הפרויקט התחלף אחראי המתחם באופן . 2

כשהגיעה,  וגם  מייד,  הגיעה  לא  המחליפה  פתאומי. 

נדרש זמן עד שהשתלבה, והדבר היה על חשבוננו. זה 

מסוג התקלות הבלתי צפויות שעימן יש להתמודד.

כמו כל שיטת הוראה, גם במקרה זה אי אפשר להשביע . 3

את רצון כולם – וקולם של הפחות מרוצים מתבטא גם 

הוא במשוב האנונימי.

של . 4 מצבים  קרו  בקבוצות,  התבצעה  שהעבודה  מכיוון 

חוסר שיתוף פעולה בצוות, ואף ניצול, תופעה שמוכרת 

כתב  אף  התלמידים  אחד  המעבדה.  מיחידת  לכולנו 

במשוב: “עבדתי על חשבון אחרים.” ואחר כתב: “חלק 

רבים  בחלקים  כלל  תרמו  לא  הקבוצה  מחברי 
בעבודה.”עם	זאת,	מכיוון	שביצוע	הפרויקט	התקיים	ברובו	

המוחלט	בזמן	השיעורים	התופעה	צומצמה	למינימום.

זו,	ולתחושתי,	חסכתי	בכך	כמויות	עצומות	של	נייר	)התלמידים	היו	
שותפים	למהלך	והבינו	את	חשיבותו	הסביבתית(.

הכתובה	 לעבודה	 השאלות	 במסגרת	 יצירתי.	 תוצר  הגשת  ב.	
נדרשו	התלמידים	לחפש	במקורות	מידע	את	הרדיוס	האטומי	של	
היסוד	“שלהם”,	את	הרדיוס	היוני	שלו,	וכן	להסביר	מדוע	הרדיוס	
התלמידים	 התבקשו	 בהמשך	 האטומי.	 מזה	 קטן	 או	 גדול	 היוני	
בס”מ	 אותו	 לבטא	 	,Å ב	 הרדיוס,	 ערכו	המספרי	של	 לקחת	את	
ולכפול	בקבוע	אחיד	שניתן	לכולם.	תוך	שימוש	בנוסחת	המעבר,	
תלת-ממדי	 מודל	 החדש	 ברדיוס	 ליצור	 התלמידים	 התבקשו	
בנושא	 טכני	 מאיש	 הדרכה	 קיבלו	 התלמידים	 כדור.	 שבבסיסו	
במדפסת	 תלת-ממדי	 גוף	 יצרו	 התוכנה	 ובעזרת	 המידול	 תוכנת	
מתאימה.	מטרת	נוסחת	המעבר	הייתה	לשמור	את	קנה	המידה	
הגדול	 שהיון	 כך	 הנוסחה	 את	 תכננתי	 השונים.	 היונים	 בין	 הנכון	
ביותר	שהוגרל	)-I(	יהיה	בגודל	המקסימלי	שאפשר	להדפיס	בתא	

המדפסת.	התוצר	שנדרש	היווה	20%	מציון	הפרויקט.

הדרישות מהתלמידים:
	 .I	לרדיוס בהתאם	 	– תלת-ממד	 במדפסת	 מודפס	 מודל	

המודל	 כי	 נדרש	 האמיתי.	 היוני	 מהרדיוס	 הנובע	 המחושב,	
מעבר	 אך	 המתאים,	 הכדור	 ואת	 היון	 סמל	 את	 בתוכו	 יכלול	
לכך	קיבלו	התלמידים	חופש	פעולה	בכל	הנוגע	לאופן	הביצוע.

	 .II	מכשיר באמצעות	 אותן	 וציפו	 כרטיסיות	 הכינו	 התלמידים	
של	 קצרה	 הצגה	 ובהן	 כרטיסיות	 	8–6 נדרשו	 למינציה.	
הממצאים	שהוצגו	בעבודה	הכתובה.	את	הכרטיסיות	התבקשו	

התלמידים	לתלות	בדרך	כלשהי	מתוך	המודל	התלת-ממדי.

קישורים לעבודות תלמידים לדוגמה

כרטיסיות נלוות	למודל	בנושא כספית

עבודה	בנושא	נתרן

כרטיסיות	נלוות	למודל	בנושא	נתרן

כרטיסיות	נלוות	למודל	בנושא	אבץ

כרטיסיות	נלוות	למודל	בנושא	מגנזיום

המרכזי	 בחלל	 תערוכה	 הוצגה	 היצירתי	 התוצר	 הגשת	 לאחר	
הססגונית	 התערוכה	 הספר.	 בבית	 המדעים	 מתחם	 של	
לידה,	 עצרו	 אשר	 המתחם,	 תלמידי	 כל	 עיני	 את	 משכה	
ידיעותיהם. את	 והעשירו	 בכרטיסיות	 המוצג	 את	  קראו	

אנונימי	 משוב	 לתת	 התלמידים	 התבקשו	 התהליך	 סיום	 עם	
שביעות	 הביעו	 התלמידים	 	.google forms מסמך	 באמצעות	
מתלמידי	 	80% רבות.	 ולמדו	 שנהנו	 ציינו	 מהתהליך,	 רבה	 רצון	
כיתה	אחת	ו-87%	מתלמידי	הכיתה	השנייה	ציינו	שהיו	ממליצים	

על	ביצוע	הפרויקט	במתכונתו	הנוכחית	גם	בשנה	הבאה.

תמונה	מספר	3:	המודל	המודפס	עבור	יון	+K,	"מחזיק"	את	הכרטיסיות	ב"ידיו"תמונה	מספר	2:	המודל	המודפס	עבור	יון	+Mg2	וסביבו	הכרטיסיות

https://docs.google.com/forms/d/1MOv2zcAMl8US8cP5zJkLVFwKXJyUXKoPCf7o3JI4Ubc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1MOv2zcAMl8US8cP5zJkLVFwKXJyUXKoPCf7o3JI4Ubc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1VO2tgTwYk84N4YRjoXchfLD9s7hk_wuV6M697wswfFg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1VO2tgTwYk84N4YRjoXchfLD9s7hk_wuV6M697wswfFg/edit?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0B_oLa2oftKq-cDNuMF9YYU56T21BNnlHZ2h0R3JtTDVqSXhB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_oLa2oftKq-ZTFPWG5HdlRJTlp2WDhNektTcGFMUTFYQzhR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_oLa2oftKq-UDZTcDE4TFIzU3lmWjJZcVdUdEREYTBCdFRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DCFgRWijI-AyafZUoST6c_gMlHHGmWRc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_oLa2oftKq-T3dUbUYyZDJzTndaSnlzSThxTUF2b0RYUXVJ/view?usp=sharing
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כימיה סביבתית במסגרת ציון 30% בכימיה - הנחיות לתלמיד

ציון 30% בכימיה מחולק לארבעה חלקים )לא שווה בשווה(:

4 מעבדות.

פרויקט סוכרים.

פרק בחירה.

נושא חובה נוסף )יבוצע בכיתה י"ב(.

כפרק בחירה הוחלט לעסוק השנה בנושא סביבה. הנושא ישולב במהלך הלמידה השוטפת, והציון ייבנה מכמה 
מטלות.

באופן כללי, הפרק עוסק ב:

מי שתייה – מהמאגר אל הברז; אילו יונים נמצאים במים?. 1

אפקט החממה )כולל עיסוק באור ובגלים(.. 2

בהקשר של נושא המים, נסייר באתר אשכול ונלמד על הטיפול במים עד הגעתם לברזים.

כמו כן נבצע פרויקט שיעסוק ביונים במי שתייה; הפרויקט יבוצע בשלישיות, וכל צוות "יגריל" יון אחד לטיפולו.

יש להגיש:

1 .)dafna.shellem2@gmail.com :תשובות מפורטות לשאלות )הגשה במייל

פרויקט יצירתי – הדפסת דגם היון במדפסת תלת-ממד ותליית פרטי מידע עיקריים מסביבו.. 2

חלוקת הציון: 80% מתשובות נכונות לשאלות 20% מהחלק היצירתי.

השאלות לעבודת ההגשה

• השתמשו במקורות מידע כדי לענות על השאלות הנתונות.	

• בסוף עבודת ההגשה יש לצרף רשימת מקורות מסודרת. הסתמכו על שלושה מקורות מידע לפחות והקפידו 	
על רישום ביבליוגרפי נכון )רישום מקורות המידע – 6 נקודות(.

• אין לענות על שאלה באופן שאינו מאפשר לקורא להבין בתשובה למה היא נכתבה; חלופה אחת – העתיקו 	
את השאלה לפני התשובה לה. חלופה שנייה – הוסיפו כותרות מתאימות לפני כל תשובה. במקרה זה אין 

להוסיף את מספרי השאלות )4 נקודות יינתנו על ארגון המידע באופן שעונה להנחיה זו(.

• 	dafna.shellem2@gmail.com :את העבודה המוכנה יש לשלוח במייל לדפנה

מסקנות והמלצות
אני מרוצה מאוד משילוב נושא הבחירה לסירוגין במהלך 1. 

הלמידה השוטפת. השגתי בכך מספר דברים:

	 גיוון ההוראה בצורה מווסתת.א.

	 וביחידת ב. ה-70%  בחלק  שנכללים  בנושאים  תמיכה 

המעבדה, ושילוב התכנים כך שהידע יועמק באופן דו-

כיווני.

	 מכיוון שמדובר באיכות הסביבה, אני מאמינה שיש לי ג.

כאן גם תפקיד חינוכי-חברתי, ולכן טפטוף איטי וקבוע 

של הנושא גורם להשפעה על עמדות.

)מאחר 2.  הפרויקט  ביצוע  זמן  את  לצמצם  אשתדל  להבא 

שאני כבר יודעת את משך הזמן שאכן יש להקצות לחלקיו 

השונים(.

מדעית, 3.  אוריינטציה  בעלי  בתלמידים  שמדובר  מכיוון 

התלמידים גם סקרנים ובעלי יכולות בתחומים טכנולוגיים, 

תחומים  היום  שמשרתת  תלת-ממד,  מדפסת  הצגת  ולכן 

רבים ומגוונים בתעשייה ובמחקר, הייתה חשובה בעיניי.

	 המחשת הפרופורציה בין היונים השונים באמצעות יצירת 4.

המודלים הייתה חשובה מאוד. לדעתי, אפשר לבצע פרויקט 

דומה גם ללא מדפסת תלת-ממד, תוך שימוש בפלסטלינה, 

פימו, כדורי צמר, כדורי קל-קר וכדומה.

הלמידה על היונים אכן הייתה מעמיקה ומשמעותית ואין 5. 

לי ספק שהתלמידים רכשו ידע שיישאר עימם.

לקרוא 6.  התלמידים  את  עודדה  במתחם  התערוכה  הצגת 

פרטי מידע שחבריהם אספו )עדות לכך עולה גם במשוב 

מעגל  ואת  הידע  מעגל  את  הרחיבה  ובכך  האנונימי(, 

הלומדים.

לסיכום
אישית, נהניתי מאוד מבניית פרויקט חדש ומשימוש ב”צעצוע” 

עבור  שגיוונתי  שהעובדה  בטוחה  אני  לרשותי.  שעמד  חדש 

הובילה  בתורה  אשר  התלמידים,  של  להנאה  תרמה  עצמי 

ללמידה משמעותית. ברור לי שאבצע את הפרויקט בעתיד, עד 

שיעלה בי רצון פנימי לחדש שוב...

למי	שמעוניין	להתייעץ,	או	לשאול	שאלות	הבהרה	נוספות	לגבי	
הפרויקט,	ניתן	לפנות	אל	דפנה	במייל:

dafna.shellem@reali.org.il

מקורות מידע
עם	 כימיה	 לי	 “יש	 	.)2008( ד.	 מנדלר,	 מ.,	 יאייון,	 א.,	 אהרוני,	

הסביבה”.

אתר	הספר	"יש	לי	כימיה	עם	הסביבה"

“התכנית הלאומית ללמידה משמעותית”,	מדינת ישראל,	משרד 
החינוך,	אתר הדוברות,	8 ינואר,	2014.

מרכז  	– מקורות	 	– בישראל	 מורשת  אתרי  לשימור  המועצה 
המבקרים אשכול.

תמונה	מספר	4:	המודל	המודפס	עבור	יון	+Fe2		-	כרטיסיות	המידע	משולבות	כמובייל,	עם	חלקים	מודפסים	במדפסת	תלת	ממד

mailto:dafna.shellem2@gmail.com
mailto:dafna.shellem2@gmail.com
https://stwww1.weizmann.ac.il/sviva
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/pedagogia/lemidamashmautit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/pedagogia/lemidamashmautit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/pedagogia/lemidamashmautit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Dovrut/pedagogia/lemidamashmautit.htm
https://shimur.org/sites/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/
https://shimur.org/sites/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/
https://shimur.org/sites/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/
https://shimur.org/sites/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/
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זו	השנה	השישית	שלי	כמורה	לכימיה,	וכמו	כולם,	גם	אני	עסוקה	
בהוראת	הכימיה,	בחיבור	ובדיקת	מבחנים,	במשימות	השוטפות	

של	בית	הספר,	וכמובן	–	בהכנה	לבגרות.

את	 להרחיב	 שעלינו	 המחשבה	 בי	 מקננת	 תקופה	 זה	 זאת,	 עם	
תחומי	ההשפעה	שלנו,	כמורים	וכמחנכים,	לכמה	שיותר	תחומי	
בו	מעודד	למידה	משותפת	עם	 חיים.	בית	הספר	שאני	מלמדת	
אוכלוסיות	מגוונות,	וזה	זמן	שאני	חושבת	ללא	הרף	כיצד	גם	אני	

יכולה	להירתם	למטרה	חשובה	זו.

השתלמויות,	 במספר	 השתתפתי	 האחרונות	 השנים	 במהלך	
חברו	 אף	 וחלקם	 הארץ,	 מכל	 ומורות	 מורים	 להכיר	 זכיתי	 שבהן	
אליי	ברשתות	החברתיות.	אחת	ממורים	אלה	היא	מנאר	מנסור,	
שמלמדת	בתיכון	עמ”ל	ע”ש	ע.	עתילי	שבטירה.	זמן	רב	אני	עוקבת	
לפעילויות	 ונחשפת	 לפייסבוק,	 מעלה	 שמנאר	 הפוסטים	 אחרי	

המגוונות	שהיא	מקיימת	עם	תלמידיה.

שיטוט	 תוך	 הלימודים,	 שנת	 בתחילת	 שם	 אי	 הלילות	 באחד	
אקראי	בפייסבוק,	ראיתי	פוסט	של	מנאר	–	ואז	זה	קרה!	האסימון	
נפל.	מנאר	מלמדת	בטירה,	ואני	בכפר	סבא.	עשר	דקות	נסיעה	
מפרידות	בינינו.	חשבתי	שיהיה	מעניין	עבורנו	ועבור	תלמידינו	אם	
הנוער	 עבור	 הזדמנות	 ניצור	 וכך	 כימי,	 בפרויקט	 פעולה	 נשתף	

מהתיכונים	שלי	ושלה	להכיר,	ואולי	אף	מעבר	לכך.

לבוא.	 איחרה	 לא	 והתגובה	 למנאר,	 כתבתי	 הערב	 באותו	 עוד	
שמחתי	לגלות	שמנאר	התלהבה	מאוד	מהרעיון,	ובעידוד	מנהלות	

בתי	הספר	–	מייד	ניגשנו	לעבודה.

היה	לנו	ברור	שאנחנו	מעוניינות	בפרויקט	מתמשך,	כזה	שיכלול	
יצטרכו	 התלמידים	 שבמהלכם	 השנה	 לאורך	 מפגשים	 מספר	
להגיש	תוצר	משותף.	לכן	תוכננו	שלושה	מפגשים	לתלמידי	כיתות	

י”א,	על	פי	הפירוט	הבא;

הכימיה שבינינו
סינתיה גילעם, תיכון הרצוג, כפר סבא

השאלות

מהו היון הטבעי של היסוד שבו תעסקו? )2 נקודות(. 1

מהו הרדיוס האטומי של היסוד )ב Å(? )3 נקודות(. 2

מהו הרדיוס היוני של היסוד? )3 נקודות(. 3

האם הרדיוס היוני של היסוד גדול/קטן/שווה לרדיוס האטומי שלו? הסבירו מדוע. )5 נקודות(. 4

לקראת הכנת המודל המודפס, תכננו את קוטר הכדור שייצג את היון שלכם: בטאו את ערכו המספרי של . 5
הרדיוס היוני שמצאתם במקורות המידע ביחידות של ס"מ, תרגמו את המידע לקוטר היון, וכפלו פי 3.5. 

מהו קוטר הכדור שיודפס? )4 נקודות(

כיצד מגיע / עלול להגיע / יכול להגיע היון שלכם למי השתייה שלנו? ) 15 נקודות(. 6

מה התקן הישראלי אומר לגבי נוכחות היון שלכם במי השתייה? )5 נקודות(. 7

מהי הצריכה היומית המומלצת של יון זה? )5 נקודות(. 8

יונים אשר . 9 )ישנם  לגוף?  היון הרלבנטי  חוסר בקליטת  ו/או  עודף  מה הסכנות הבריאותיות במקרה של 
אסורים לחלוטין – לגביהם תהיה התייחסות רק במקרה של עודף; לגבי יונים אחרים – גם מעט מדי וגם 

הרבה מדי –זה בעייתי. יש להתייחס במקרה זה לשני המצבים( )24 נקודות(

יוניים שבהם היון שלכם מהווה את האניון או הקטיון. יש לרשום . 10 רשמו נוסחאות של שלושה חומרים 
נוסחאות אמפיריות שבהן היחס בין היון החיובי ליון השלילי הוא שונה )למשל 1:1, 2:3, 1:3(. )12 נקודות(

רשמו עבור אחד מהחומרים את תגובת ההמסה, ועבור חומר אחר רשמו את תהליך ההיתוך. )12 נקודות(. 11

החלק המעשי-יצירתי

לתוצאת  בהתאם  הכדור  קוטר  שלכם.  המודל  שיהיה  כדור  תלת-ממד  מדפסת  באמצעות  להדפיס  עליכם 
החישוב בשאלה 5. אפשר לתכנן כדור שיונח על משטח, או כדור שייתלה מלמעלה )ואז יש לתכנן עבורו גם 
לולאה/ות, במיקומים מתאימים(. אל הכדור יש לקשר כרטיסיות מידע בעזרת חוטי תיל, חוטי דיג, חוטי צמר 

וכדומה – תכננו זאת מראש.

על כל כרטיסייה צריך להופיע מידע מתוך העבודה הכתובה.

אין להעביר אל הכרטיסיות את כל המידע, וגודל הכתב צריך להיות גדול יותר מאשר בעבודה הכתובה. צמצמו 
את המידע לראשי פרקים ובטאו רק את עיקרי הדברים.

הכרטיסיות )לפחות 6 כרטיסיות( צריכות להיות מעוצבות, מודפסות בצבע ומנוילנות.

לאחר הדפסת הכדור והכנת הכרטיסיות יש ליצור מהכול יחד תוצר מעוצב מוגמר.

מחוון

נכונות המידע שמופיע בכרטיסיות – 20%.. 1

תמצות טוב של המידע, לא יותר מדי ולא פחות מדי – 20%.. 2

עיצוב נאה של הכרטיסיות עצמן – 25%.. 3

עיצוב מדויק ונאה של הכדור המודפס – 10%.. 4

עיצוב נאה של התוצר המשלב בין הכדור לבין הכרטיסיות – 25%.. 5
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מפגש הראשון: היכרות

ידענו	 סבא.	 בכפר	 אצלנו	 האחרון	 בינואר	 התקיים	 זה	 מפגש	
שהמפגש	הראשון	יקבע	את	האווירה	בהמשך.	לכן	היה	לנו	חשוב	

שהוא	יהיה	חווייתי	ויעודד	את	השיח	בין	התלמידים.

זו,	בשלב	 בהמלצת	מנאר,	ערכנו	פעילות	“השעון”.	בפעילות	
הראשון,	כל	תלמיד	היה	צריך	לקבוע	לעצמו	פגישות	בשעות	
מסוימות	עם	קבוצת	תלמידים	)קבוצות	מעורבות(.	בשלב	השני	
הכרזנו	על	השעה	)לדוגמה:	עכשיו	השעה	אחת(,	ותלמידים	
שקבעו	לשבת	יחד	באותה	השעה	היו	צריכים	למצוא	זה	את	
זה	)הזדמנות	טובה	להכרת	שמות(	ולדון	בנושא	שניתן	לכולם.	
במגוון	 ונגעו	 מנאר,	 ידי	 ועל	 ידי	 על	 מראש	 נבחרו	 הנושאים	
ו”מה	אתה	 תחומים	מחייהם,	כמו:	“מהם	התחביבים	שלך?”	
אוהב	לעשות	עם	המשפחה?”,	והיו	גם	נושאים	שחייבו	אותם	
להכיר	קצת	יותר,	כמו	“מצאו	שלושה	דברים	המשותפים	לכל	
חברי	הקבוצה”.	כדי	להתגבר	על	קשיי	השפה	נעזרנו	בלבורנט	
שלנו,	חאלד	חאג’	עלי,	ובענת	ניר-גנש,	מורה	לכימיה	בתיכון	
הרצוג,	שליוו	אותנו	בכל	המפגשים.	למפגש	הראשון	הצטרפה	

גם	אלאא	נאטור,	מורה	לעברית	מתיכון	עתילי.

הייתה	מוצלחת	מעל	המצופה.	הכיבוד	הרב	שהועמד	 הפעילות	
בחדר	נשאר	בודד,	ואילו	התלמידים	היו	עסוקים	בקביעת	הפגישות	
לנו	 ונתנה	 אותנו	מאוד,	 זו	שימחה	 עובדה	 ביניהם.	 ויצירת	שיחה	

מוטיבציה	להמשיך	למפגשים	הבאים.

מפגש שני: חלק ראשון של ניסוי ברמה 2 חלקי

מפגש	זה	התקיים	בטירה.	עקב	אילוצי	לו”ז	עבר	זמן	רב	בין	המפגש	הראשון	לשני,	ולכן	התחלנו	את	המפגש	השני	בפעילות	היכרות	קצרה	
לריענון	השמות.	כל	תלמיד	שלח	)מראש(	תמונה	של	משהו	שיקר	לליבו,	ובמפגש	הקרנו	את	התמונות	בכיתה,	וכל	תלמיד	סיפר	מדוע	
בחר	אותה	ומה	היא	מייצגת	עבורו.	לאחר	קבלת	הפנים	החמה	התלמידים	התחלקו	לקבוצות	מעורבות,	שני	תלמידים	מכפר	סבא	ושניים	
מטירה,	וביצעו	את	הניסוי	המקדים	של	“זה	שעולה	וזה	שיורד”.	העבודה	הצריכה	שיתוף	פעולה	בין	חברי	הקבוצות,	תוך	התמודדות	עם	
קשיי	השפה.	הדבר	לא	היה	פשוט,	אך	העבודה	במעבדה	הייתה	מהנה	והאווירה	הכללית	הייתה	טובה.	חלק	חשוב	בהתגברות	על	פערי	

השפה	הוא	צוות	תומך,	ולמפגש	זה	)נוסף	על	חאלד	וענת(	הצטרפה	אלינו	גם	רנין	שביטה,	הלבורנטית	בתיכון	עתילי.	

הפרויקט מנקודת מבטה של מנאר:

בעבר התנסיתי עם שתי כיתות שחינכתי והשתתפנו בפרויקט ‘אפשר אחרת’ בשיתוף עם בית ספר יהודי מרמת השרון, ואז 

קיוויתי שיהיה שיתוף דומה מסוג אחר עם תוכן של מקצוע הכימיה.

לבקשתה,  נעניתי  כמובן  הספר,  בתי  שני  בין  שיתוף  יזמה  סבא,  בכפר  הרצוג  ספר  בבית  המלמדת  סינתיה,  כשהמורה  לכן 

בהתפעלות והתלהבות, במיוחד אחרי שהרעיון חזר ונשנה בדעתי יותר מפעם אחת. 

עם כל ההתלהבות וההתרגשות חששתי ממחסומים שיכולים לעלות בדרך, כמו השפה, בנוסף לחוסר התאמה במספר התלמידים 

בקבוצות )מספר התלמידים של סינתיה הוא 23 ומספר תלמידיי – 40( לכן נדרשתי לצמצם את הקבוצה שלי למען שיתוף. 

אחרי שקבענו את מספר התלמידים המשתתפים התחלנו לחשוב ולתכנן תאריכי מפגשים. העניין דרש מאמץ רב, כי הרעיון 

התגבש רק באמצע השנה ובשני בתי הספר יש תוכניות בית ספריות אחרות. מכאן עולה נקודה לשיפור לשנה הבאה: לקבוע 

את מועדי המפגשים כבר בחופש הגדול. 

התכנון התחיל בצעדים מרגשים ובזרמי שמחה שעברו בתוכי. מטרת המפגש הראשון הצטיירה בפעילות היכרות, ושם ניצלתי 

את תפקידי הנוסף כמחנכת והצעתי את פעילות ‘השעון’ שנחשבת לכלי מדהים להיכרות בין שתי קבוצות. אפילו התלמידים 

מודים שהמפגש השאיר בליבם נקודה משמחת. אחרי מפגש ההיכרות התקיימו שני מפגשים נוספים אשר בהם התלמידים 

משני בתי הספר ביצעו ניסוי וכתבו דוח מעבדה בקבוצות של ארבעה תלמידים משני המגזרים, בשיתוף פעולה.

לסיכום העניין ברצוני לציין את שיתוף הפעולה המוצלח ושביעת הרצון מהתהליך שתלמידיי עברו, במיוחד הקניית השפה 

העברית המדוברת והמדעית, שיכולה בנוסף לשרת אותם בעתידם, וכל זה לצד החברותא במפגשים. 

לכן אני שואפת להרחיב את התהליך הדו-קיומי במפגשים חוזרים עם שתי הקבוצות, וזו גם בקשת תלמידיי לשנת הלימודים 

הבאה. 

אני מאוד ממליצה למורי הכימיה לעשות כימיה בין תלמידים מבתי ספר שונים בכלל, ופרט בין בתי ספר משני המגזרים, כאשר 

האני מאמין שלי הוא שלעולם ולעד הכימיה מגשרת בינינו.

תמונה	קבוצתית	שצולמה	בסוף	המפגש	הראשון

קבוצות	שיח	בפעילות	ה"שעון"

קאפקייקס	בצורת	הטבלה	המחזורית	קיבלו	את	פנינו	בביקור	שלנו	בטירה

מבצעים	ביחד	את	הניסוי	"זה	שעולה	וזה	שיורד"
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המדע	 עולם	 עם	 שכטמן	 פרופסור	 של	 הראשון	 האהבה	 סיפור	
החל	בגיל	שבע,	כאשר	סבו	העניק	לו	מתנה	קטנה,	זכוכית	מגדלת	
הטבע	 את	 לחקור	 החל	 עניין,	 גילה	 שכטמן	 פרופסור	 תמימה.	
שהקיף	אותו,	עד	שהתאהב	בעולם	הדברים	הקטנים.	ופה	מתחיל	

הסיפור	שלנו…

סופרמן,	 או	 ספיידרמן	 כמו	 בגיבורים	 התעניינו	 שרובנו	 בזמן	
פרופסור	שכטמן	התעניין	דווקא	בגיבור	אחר.	מה	הקשר	לסיפור	

שלנו,	אתם	שואלים?

שכטמן	 פרופסור	 אהב	 אותו	 התעלומות",	 "אי	 הספר	 ככה,	 אז	
לקרוא,	חשף	בפניו	את	הגיבור	הראשי.	ולא,	הוא	לא	היה	בעל	כוחות	
לחקות	 שאף	 שכטמן	 פרופסור	 גם	 כולם,	 וכמו	 מהנדס.	 אלא	 על,	
העולם,	 את	 המציל	 גיבור	 להיות	 לחלום	 במקום	 שלו.	 הגיבור	 את	
עשה	 ואכן,	 לטכניון.	 ולהגיע	 מהנדס	 להיות	 חלם	 שכטמן	 פרופסור	

את	רוב	המאמצים	כדי	להגשים	את	חלומו	ולהשיג	את	מטרתו.

את	 סיים	 משפחתו,	 את	 לפרנס	 שצריך	 ונשוי	 צעיר	 	,1966 ב-	
הקשה	 המציאות	 אך	 מכונות,	 בהנדסת	 הראשון	 התואר	 לימודי	
טפחה	על	פניו	ולצערו	הוא	לא	מצא	עבודה	ההולמת	את	מקצועו	

ואת	כישוריו.	

"אני	רוצה	להגיד	לכן	משהו,"	אמר	לנו	פרופסור	שכטמן	בריאיון:	
החשובים	 הדברים	 רוב	 המקריות.	 זה	 גורלכן	 את	 שקובע	 "מה	
שיקרו	לכן	יהיו	במקרה…"	וכך,	פרופסור	שכטמן,	שהיה	אדם	חרוץ	
ופעלתן,	החליט	להמשיך	בלימודיו	לתואר	שני	בהנדסת	חומרים	
ולשמש	גם	אסיסטנט	בטכניון.	מטרתו	הייתה	להרוויח	כמה	שיותר	

עד	שיסיים	את	לימודיו	וימצא	עבודה	כמהנדס	מכונות.	

אבל	לחיים	היו	תוכניות	אחרות.	השנתיים	שבהן	למד	לתואר	שני	
חשפו	אותו	לאהבה	השנייה	שלו	–	מדע	החומרים.

התגלית שפרצה את גבולות ההיגיון*
התלמידים: קרן אשטמקר ונועם מלכה

כיתה יב', מקיף ז', באר-שבע
בהנחיית המורה: דורית פלקוביץ'

פינת התלמידים

נובל  בפרס  וזכה  המדעי,  בעולם  חדש  תחום  ייסד  הקוואזי-מחזוריים”,  החומרים  מדע  כ"אבי  מוכר  הוא 
כדי  המדע,  בעולם  הסערה  מחולל  המצליח,  הישראלי  שכטמן,  דני  פרופסור  את  לפגוש  יצאנו  לכימיה. 

לשמוע על סיפור התגלית המרעישה ממקור ראשוני.

*	הכתבה	זכתה	במקום	ראשון,	בקטגורית	הכתבות,	במסגרת	התחרות	"יש	לנו	כימיה",	תשע"ט.

מפגש שלישי: סיום כתיבת הדוחות ופעילות סיכום

מפגש	זה	התקיים	שבועיים	לאחר	המפגש	הקודם,	והוקדש	ברובו	לכתיבה	משותפת	של	דוחות	הניסוי.	היה	לנו	חשוב	שיהיה	לקבוצות	
מספיק	זמן	לשבת	על	הדוחות	יחד,	כדי	שנוכל	לעזור	לתלמידים	לגשר	על	פערי	השפה,	והם	לא	יצטרכו	להתמודד	עם	הקשיים	לבד	בבית.	

בסיום	המפגש	כל	קבוצה	הגישה	את	הדוח	שלה,	ובדיקת	הדוחות	התחלקה	בין	מנאר	וביני.	

לבסוף	התכנסנו	לארוחה	משותפת	)מוטיב	חוזר	במפגשים	שלנו(	ולסיכום	המפגשים	יחד.	

אז איך מסכמים פעילות כזאת?

אם	יש	דבר	שברור	לי,	הרי	הוא	שמפגשים	מהסוג	הזה	הם	חיוניים.	אני	לרגע	לא	חושבת	שהמפגש	שינה	את	חייהם	של	התלמידים.	זו	
גם	לא	הייתה	המטרה.	אבל	אני	מאמינה	שהשיחות	ביניהם	והמשימות	המשותפות	הצליחו	להוריד	במעט	את	החומות	שקיימות	בינינו,	
ולשפוך	אור	על	אורח	החיים	של	השכנים	שלנו.	אני	מאמינה	שהבסיס	לדו-קיום	הוא	היכרות	של	שני	הצדדים,	ואם	הצלחנו	לקדם	מטרה	

זו	–	אפילו	במעט	–	דרך	לימודי	הכימיה,	אז	הרווח	שלנו	הוא	כפול.

בהסתכלות	לאחור,	ישנם	מספר	רעיונות	לשיפור	המפגשים	בהמשך	)וברור	לנו	שנמשיך(;

ראשית,	חשוב	שהמפגשים	יהיו	תכופים	יותר,	וזאת	על	מנת	שהתלמידים	יזכרו	את	השמות	של	חבריהם,	ויוכלו	ליצור	שיח	רציף	לאורך	
השנה.	התלמידים	שלי	אף	הציעו	שיהיו	יותר	מפגשים	במהלך	השנה,	בתדירות	קבועה.

שנית,	חשוב	לבחור	פעילות	לימודית	שתתאים	לכולם,	בעיקר	מבחינת	השפה.	הכנת	דוח	מעבדה	היא	משימה	מורכבת	ממילא	לתלמידי	
כיתות	י”א,	ועל	אחת	כמה	וכמה	כשהם	צריכים	תוך	כדי	הכתיבה	גם	לגשר	על	פערי	שפה.	לכן	התלמידים	הציעו	לבצע	עבודה	שמצריכה	
פעילות	 או	 חופשי	 זמן	 על	 בכל	מפגש	 להקפיד	 ולבסוף,	חשוב	 יחד.	 בריחה	 חדר	 תכנון	 או	 ל-30%	 עבודה	 כגון	 בעברית,	 כתיבה	 פחות	

שמזמנת	שיח,	שכן	אלו	הרגעים	המשמעותיים	ביותר	עבור	התלמידים.

מנאר	ואני	כבר	בעיצומה	של	חשיבה	משותפת	לקראת	השנה	הבאה,	ואני	מקווה	שעשינו	לכם	חשק!	כל	מה	שצריך	זה	למצוא	שותפים	
שמוכנים	להעז	–	והשמיים	הם	הגבול!	

cintiagilam@gmail.com	:שלכם	ברעיונות	לשתף	או	איתי	להתייעץ	מוזמנים	אתם

פעילות	לסיכום	המפגשים כותבים	דוחות	משותפים
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רווחים	 ללא	 מסודר	 משטח	 נקבל	 משוכלל,	 משולש	 או	 משושה	
ננסה	 כאשר	 אך	 שנסתכל.	 כיוון	 מכל	 עצמו	 על	 החוזר	 ובמבנה	
נקבל	משטח	שאינו	מסודר	 אריח	מחומש,	 בעזרת	 זאת	 לעשות	

ובעל	רווחים	בין	האריחים,	אלא	אם	ניעזר	בצורה	נוספת.

מה	 מסודר,	 שאינו	 מבנה	 יוצרת	 מחומשת	 סימטריה	 כלומר,	
שסותר	את	הגדרת	הגביש,	ולכן	סימטריה	זו	לא	באה	בחשבון.

תגליתו	של	פרופסור	שכטמן	שברה	את	ההגדרה	המוסכמת	של	
הגביש	ושינתה	את	התפיסה	שלפיה	גבישים	הם	בעלי	מבנה	מחזורי.	
בגילויו	מצא	בעצם	מבנה	ללא	מחזוריות	–	גבישים	כמו-מחזוריים.	
אין	לגבישים	האלה	מחזוריות	קבועה,	והאטומים	שלהם	מסודרים	
יכולים	לגדול	לממדים	 במבנה	שמשתנה	כל	הזמן.	גבישים	אלה	
גדולים	והם	בעלי	מוליכות	גרועה	של	חום	וחשמל,	חרף	העובדה	
סגסוגות	 מתכות.	 של	 סגסוגות	 אלא	 טהורים	 יסודות	 הם	 שאין	
 בהרכב	זה	אינן	יעילות.	הן	מתפוררות	ולכן	לא	נעשה	בהן	שימוש.

הטבע,	 מן	 המגיעים	 קוואזי-מחזוריים	 גבישים	 אין	 כי	 לציין	 חשוב	
)בחלקם	 מתכתיים	 קשרים	 ובהן	 מתכות	 בין	 תרכובות	 כולם	
לייצר	 שאפשר	 דרך	 בכל	 לייצור	 ניתנים	 והם	 יוניים(	 קשרים	 גם	
על	 הם	 הקוואזי-מחזוריים	 מהגבישים	 רבים	 מתכתי.	 חומר	 בה	
בסיס	אלומיניום,	אך	קיימים	מאות	גבישים	המורכבים	מחומרים	

מתכתיים	שונים,	כגון	ברזל,	נחושת	וטיטניום.

בהחלט.	 מקרית	 הייתה	 שכטמן	 פרופסור	 הגיע	 שאליה	 התגלית	
אולם	נדרש	זמן	רב	ועבודה	קשה	עד	אשר	הצליח	להעביר	לעולם	
כאשר	 גם	 דבריו.	 את	 קיבל	 המדע	 עולם	 אשר	 ועד	 תגליתו	 את	
בו	 לזלזל	 שהמשיכו	 היו	 בדבריו,	 אמת	 יש	 כי	 גילו	 רבים	 מדענים	
מיום	 שנה	 שלושים	 כמעט	 במשך	 שטויות.	 דובר	 הוא	 כי	 ולטעון	

תגליתו	 עקב	 רבים	 בפרסים	 שכטמן	 פרופסור	 זכה	 התגלית	
המרשימה.	

שהותו	 בזמן	 בבוקר,	 	11:15 בשעה	 	,2011 באוקטובר	 בחמישה	
כאן	 "הלו?	 מפתיע:	 טלפון	 שכטמן	 פרופסור	 קיבל	 במשרד,	
לקבלת	 הקו	 על	 המתן	 בבקשה	 למדעים.	 השבדית	 האקדמיה	
כי	 הבשורה	 את	 קיבל	 שכטמן	 פרופסור	 מאוד".	 חשובה	 הודעה	
הנובל	 פרס	 את	 שמקבל	 הנוסף	 המדען	 "ומי	 נובל.	 בפרס	 זכה	
שניים	 מקבלים	 לרוב	 הרי	 שכטמן,	 	פרופסור	 שאל	 איתי?"	 יחד	
באותה	 שקיבל	 היחיד	 היה	 הוא	 להפתעתו	 מדענים.	 שלושה	 או	
שנה	את	הפרס.	פרופסור	שכטמן	הביא	גאווה	וכבוד	רב	למדינת	
ישראל.	כיום	הוא	בטוח	כי	בעתיד	יהיה	אפשר	להרחיב	את	הגילוי	
כיום	שהגילויים	 בנוסף	הסיכוי	 לכך.	 ואף	מעודד	 נוספים	 לדברים	
יתקבלו	בקרב	המדענים	גדול	יותר	מבעבר.	כנראה	שהעולם	למד	

לקח.

בתמונה,	אנחנו	עם	פרופ'	דן	שכטמן

"מה השאיפות שלך לעתיד?" אנחנו שואלות לסיכום

ילדים	 יותר	 להביא	 כדי	 "לתרום	
להבנה	מדעית".	פרופסור	שכטמן	
מדענים,	 יותר	 שצריך	 חושב	
טכנולוגיים	 ויזמים	 מהנדסים	
ושיש	 בעיקר,	 ובארץ	 בעולם,	
המדעיים	 המקצועות	 את	 לחשוף	

לדור	הבא	כבר	בגיל	צעיר.

רשימת מקורות מידע:
https://www.madatech.org.il/dan-shechtman
https://www.haaretz.co.il/misc/1.1168648
https://www.youtube.com/watch?v=GYX2eoWfn-
B8&t=2449s

הדרך לתגלית…
שמרעידה	 בהצהרה	 יוצא	 הקטנה	 מישראל	 	41 כבן	 בכיר	 מרצה	
את	פני	המדע.	במהלך	שהותו	ב-NBS,	מעבדת	מחקר	בארצות	
תעופה,	 לכלי	 קלות	 סגסוגות	 על	 לחקור	 שהוזמן	 לאחר	 הברית,	
הביט	שכטמן	במיקרוסקופ	האלקטרונים	והבחין	בדבר	יוצא	דופן	
ואף	בלתי	אפשרי	על	פי	חוקי		הקריסטלוגרפיה	)חקר	הגבישים(.

המקנה	 פעולה	 במהירות,	 סגסוגות	 מיצק	 מחקרו,	 במהלך	
לסגסוגת	תכונות	מיוחדות.	"התאריך	היה	8	באפריל	1982,	שעת	
הכין	 שבו	 הגילוי,	 ביום	 שכטמן	 פרופסור	 נזכר	 הצהריים..."	 אחר	
.	כאשר	מחממים	 25%	מנגן	 יחד	עם	 גביש	מסגסוגת	אלומיניום	
הרכב	זה	לטמפרטורה	מעל	400	מ"צ.	המבנה	המתכתי	המוכר	
נשבר	ונוצרים	קשרים	כימיים	חדשים.	החומר	הופך	לתרכובת	בין	
מתכתית	.	הוא	חקר	תרכובת	זו	תחת	מיקרוסקופ	אלקטרונים	אשר	
שלח	קרן	אלקטרונים	שחדרה	דרך	הגביש	ויצרה	דוגמה	של	מבנה	
בעשר	 שכטמן	 הבחין	 המיקרוסקופ	 במסך	 כשהסתכל	 הגביש.	
סימטריה	 זו	 "האם	 אחת.	 מרכזית	 נקודה	 שהקיפו	 אור	 נקודות	
במחשבותיו.	 הפרופסור	 אותנו	 משתף	 עשר?"	 של	 סיבובית	

"בזבזתי	את	כל	אותו	אחר	הצהריים	כדי	לברר	מה	זה…"	

תמונה	מקורית	של	דיפרקציית	האלקטרונים	בסגסוגת	אלומיניום	מנגן	
שצילם	פרופסור	שכטמן	ב-8	באפריל	1982.

מדובר	 לא	 כי	 שכטמן	 פרופסור	 סבר	 רבה	 מחשבה	 לאחר	
של	 מפגש	 כלומר,	 בתאומים,	 אלא	 	,10 של	 סיבובית	 בסימטריה	

כמה	גבישים	היוצרים	מראית	עין	של	סימטריה	מחומשת.	

מדובר	 ולא	 טעה	 כי	 לו	 התברר	 מעמיקה	 חקירה	 שערך	 לאחר	
בתאומים,	אלא	בגביש	חדש	לא	מחזורי	בעל	סימטריה	מחומשת,	
דפוס	שונה,	שנחשב	עד	אז	לבלתי	אפשרי,	שכן	סתר	את	ההגדרה	
גביש.	שוב	מצא	עצמו	פרופסור	שכטמן	בנקודת	 המקובלת	של	

ההתחלה.	"ידעתי	מה	זה	לא,	לא	ידעתי	מה	זה	כן".	

אבוד	ומבולבל	ניסה	פרופסור	שכטמן	למצוא	תשובה	אצל	עמיתיו	
למרות	 בגילויו.	 לתמוך	 סירבו	 אלה	 אולם	 	,NBS-ב המדענים	
בתגובות	 נתקל	 רק	 לא	 הוא	 מצידו,	 הרבים	 השכנוע	 ניסיונות	

התנגדות	וזלזול	מצידם,	אלא	אף	סולק	מהמחקר.	

בלך,	 אילן	 פרופסור	 את	 שכטמן	 פרופסור	 פגש	 ארצה	 כשחזר	
יכול	 כזה	 דבר	 כיצד	 המסביר	 המודל	 את	 הציע	 אשר	 האיש	
להתקיים,	ויחד	הם	כתבו	מאמרים	המסבירים	את	התופעה,	אך	
פרופסור	 של	 ניסיונותיו	 	1984 בשנת	 צלח.	 לא	 פרסומם	 ניסיון	
שכטמן	נשאו	פרי	והוא	פרסם	יחד	עם	עמיתיו	את	המאמר	הראשון	
עורר	 זה	 עניין	 מחזורי.	 קוואזי	 מחזורי,	 הכמו	 הגביש	 את	 המציג	
לטענותיו	 התנגדו	 ורבים	 המדעית	 הקהילה	 בקרב	 גדולה	 סערה	
של	פרופסור	שכטמן,	ביניהם	גדול	הכימאים	של	המאה	העשרים,	
פרופסור	לינוס	פאולינג,	חתן	שני	פרסי	נובל,	שטען	כי	"אין	קוואזי	

גבישים,	יש	רק	קוואזי	מדענים".	

פרופסור	 את	 שואלות	 כשאנו	 כיום,	
השלילית,	 הביקורת	 כיצד	 שכטמן	
הבוז	והלעג	שספג	מגדולי	המדענים	
עונה	 הוא	 עליו,	 השפיעו	 בעולם	
הייתה	 השלילית	 "הביקורת	 כי:	
התגלית,	 לדבריו,	 מרשימה".	 מאוד	
המדע,	 בעולם	 סערה	 שעוררה	
בעולם	 ביותר	 הגדול	 לכימאי	 הגיעה	
של	המאה	העשרים,	אשר	תקף	אותו	
גדול.	"אם	 זה	כבוד	 ובשבילו	 אישית,	
שאתה	 טוען	 ביותר	 הגדול	 הכימאי	
הקשבת	 לא	 מדוע	 שטויות,	 דובר	

לו?"	הקשינו,	"מה	גרם	לך	להאמין	כי	אתה,	מרצה	בכיר,	צודק,	
נובעת	 כי	הצלחתו	 והוא	טועה?"	פרופסור	שכטמן	טען	בתגובה	
ממומחיותו	במיקרוסקופיית	אלקטרונים	חודרת,	ולכן	הוא	הצליח	

לזהות	תופעה	שרבים	אחרים	לא	זיהו.

סימטריה  בעל  גביש  הכול  בסך  המהומה?  כל  מה  על  אז 
סיבובית מחומשת.

מהי	 העת	 אותה	 עד	 מדענים	 שואלים	 הייתם	 אם	 שלא.	 זהו,	 אז	
ויחידה:	 אחת	 בתשובה	 משיבים	 היו	 כולם	 גביש,	 של	 ההגדרה	
זו	 הגדרה	 במבנה	מחזורי".	 מוצק	שבו	אטומים	מסודרים	 "חומר	
אלא	 מוכחת,	 הייתה	 ולא	 שנים	 עשרות	 במשך	 מקובלת	 הייתה	
מהמעלה	 חוקרים	 בידי	 שנעשו	 רבים	 מחקרים	 על	 מבוססת	
גביש	הוא	בעל	מבנה	מסודר	 כי	 הראשונה.	כל	המחקרים	הראו	

ומחזורי,	ולא	היה	יוצא	מן	הכלל.

אבל מה הכוונה בכלל כשמדברים על סימטריה סיבובית?

סימטריה	סיבובית	קיימת	בגוף	כאשר	אפשר	לסובב	אותו	סביב	
נקודה	מסוימת	והמבנה	שלו	מועתק	על	עצמו	לפני	תום	הסיבוב.	
ומהי	הסימטריה	הסיבובית	שיכולה	להימצא	בגביש?	רק	סימטריה	

סיבובית	של	4	,3	,2	,1	ו-6.	לא	של	5	ולא	מעל	6. 

ובמילים	פשוטות	יותר:	דמיינו	לעצמכם	אריחי	רצפה.	כאשר	ננסה	
מלבן,	 ריבוע,	 כמו	 בצורות	 אריחים	 בעזרת	 מישורי	 משטח	 לרצף	

גדול	המדענים	של	המאה	
העשרים,	פרופסור	לינוס	

פאולינג	בצעירותו

טוב לדעת! 
מיקרוסקופ אלקטרונים חודר מציג פרטים זעירים שהעין 

 האנושית ומיקרוסקופ רגיל אינם יכולים לקלוט.
למיקרוסקופ האלקטרונים תרומה משמעותית בעולם המדע 

והטכנולוגיה, בין היתר בחקר של סרטן, תאים נסתרים 
בגוף, חיידקים, נגיפים ואף מולקולות ואטומים הנחשפים 

בצפייה דרך המיקרוסקופ

שיר	המספר	על	התגלית	של	
פרופ'	שכטמן

https://www.madatech.org.il/dan-shechtman
https://www.haaretz.co.il/misc/1.1168648
https://www.youtube.com/watch?v=GYX2eoWfnB8&t=2449s
https://www.youtube.com/watch?v=GYX2eoWfnB8&t=2449s
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GHB האונס	 בסם	 השימוש	 על	 העבודה	 את	 להכין	  בחרנו	
מינית	 לתקיפה	 כאמצעי	 	)gamma-hydroxybutyrate(
במסיבות,	במועדונים	ובדייטים.	נושא	זה	מלבה	המון	דיונים	סביב	
השלכותיו	המזוויעות	של	הסם,	מכיוון	שהשימוש	בו	הוא	קל,	זול	
וזמין,	ולא	ניתן	להבחין	בו	מפני	שהוא	חסר	טעם	וריח.	הסם	אינו	
 8 לאחר	 הדם	 ממחזור	 יוצא	 שהוא	 מכיוון	 בגוף	 עקבות	 משאיר	
שעות,	ולאחר	12	שעות	בלבד	כבר	לא	ניתן	לאתרו	בבדיקת	שתן.	
במספר	 דרמטית	 עלייה	 נרשמה	 לשימוש	 נכנס	 	GHB-שה מאז	
ובעולם.	רצינו	לחקור	את	 והתקיפה	המינית	בארץ	 מקרי	האונס	
הנושא	מאחר	שמסקרן	אותנו	להבין	כיצד	הסם	משפיע	על	הגוף	

ועל	מוחו	של	כל	קורבן	וברצוננו	להעלות	את	המודעות	לכך.	

מהו	סם	האונס	GHB	וכיצד	הוא	משפיע	על	גוף	האדם?

נורמלי	 שבמצב	 עצבי(	 )מוליך	 נוירוטרנסמיטר	 הוא	 	GHB הסם	
מצוי	בגופנו	בכמויות	מזעריות	ונקשר	למערכת	העצבים	המרכזית.	
ומשתייך	 המוח	 על	 המשפיע	 סם	 פסיכואקטיבי,	 סם	 הוא	 הסם	
לטשטוש,	 גורם	 הסם	 המרגיעים-מרדימים.	 הסמים	 למשפחת	
מנטלית	 לעוררות	 גורם	 זאת	 ועם	 בזיכרון,	 וירידה	 הכרה	 ערפול	
יכול	 אף	 הוא	 יותר	 גדולות	 בכמויות	 מינית.	 בעוררות	 הקשורה	
פגיעה	 הנשימה,	 ובקצב	 הלב	 בקצב	 ירידה	 של	 למצבים	 להוביל	
לב	 דום	 של	 ולמצב	 בדיבור	 לפגיעה	 לגרום	 ואף	 המשקל	 בשיווי	

ואיבוד	הכרה.	

"אין טעם ואין ריח ואי אפשר להתווכח"
*GHB סם האונס

התלמידים: הודיה דנקמפ, גלי מזרחי וליאור בר
כיתה י', בית הספר ליאו באק, חיפה

המורה: דנה דיקנסון

פינת התלמידים
במולקולת	סם	האונס	C4H8O3	קיימים	קשרים	קוולנטיים.	
קוטביים	 קוולנטיים	 קשרים	 קיימים	 למימן	 החמצן	 בין	
יותר	 הגדולה	 האלקטרושליליות	 בעל	 החמצן,	 שבהם	
מבין	השניים,	מושך	אליו	את	האלקטרונים	המשותפים	לו	
ושל	המימן	 יותר	 כך	שמטענו	של	החמצן	שלילי	 ולמימן,	
האונס	 סם	 מולקולת	 כאשר	 מכך,	 כתוצאה	 יותר.	 חיובי	
החמצן	 ואטומי	 המימן	 אטומי	 במוח,	 לקולטן	 מגיעה	
בין-מולקולריים	 מימן	 קשרי	 בעזרת	 יתחברו	 הקוטביים	
האטומים	 קוטביים.	 קשרים	 בו	 שגם	 בקולטן	 לאטומים	
	,F	או	N,	O	הם	מימן	עם	קוטבי	בקשר	להימצא	שיכולים

ואליהם	המימן	הקוטבי	מהסם	ייקשר.	

נוסחה	של	סם	האונס

מאחר	שסם	האונס	יכול	ליצור	קשרי	מימן	ויש	לו	מספר	
הוא	 כאלו,	 קשרים	 ליצירת	 )שמונה(	 מוקדים	 של	 רב	
להתמוסס	 יכול	 ולכן	 מאוד	 ומהר	 היטב	 במים	 מתמוסס	
בקלות	ובמהירות	במשקאות	שהם	על	בסיס	מים,	לרבות	
יין,	בירה,	משקאות	קלים	ומשקאות	אלכוהוליים	אחרים.	

שבהם	 רבים,	 עצב	 מתאי	 בנויה	 במוח	 העצבים	 מערכת	
העצביים	 המוליכים	 מתיישבים	 הקולטנים	 על	 קולטנים.	
הכימיים	 האותות	 על	 ומשפיעים	 מימן	 קשרי	 בעזרת	
הבסיס	 הם	 הכימיים	 האותות	 העצב.	 תאי	 בין	 העוברים	

לפעילות	המוח	ולכל	התופעות	המתרחשות	במוח,	כמו	רגשות	
ותודעה.	הסמים	הפסיכואקטיביים	נקשרים	לאותם	קולטנים	

ובכך	משפיעים	על	עוצמת	ההולכה	העצבית	בדרכים	שונות:

■ הסם	שנקשר	לקולטן	משנה	את	העברת	האותות	הכימיים;		
חומר	המבצע	פעולה	זו	נקרא	אגוניסט.	

■ הסם	נקשר	לקולטן	אך	אינו	מפעיל	אותו	ובכך	גורם	להחלשת		
הפעילות	העצבית;	חומר	הפועל	בדרך	זו	נקרא	אנטגוניסט	.

GHB	הוא	אגוניסט.

ירגישו	את	דבר	קיומו	בבוקר	שאחרי	)הקורבנות	 נוטלי	הסם	לא	
מתעוררות	ולא	זוכרות	כלום,	כמו	'גזור	והדבק'	של	מקטעי	זמן(,	
וברוב	המקרים	יהיה	קשה	מאוד	למצוא	את	עקבותיו	בגוף.	הגוף	
מפרק	ומפריש	את	ה-GHB	מהר	מאוד	בשל	המסיסות	הגבוהה	
שיש	לו	במים,	ומאחר	שהוא	יוצר	מספר	קטן	של	קשרי	מימן	עם	
הקולטן.	המסיסות	במים	מאפשרת	למולקולות	המים	"לשטוף"	
לכבד	 ומשם	 הדם	 למחזור	 להעבירו	 מהקולטן,	 האונס	 סם	 את	

ומחוץ	לגוף	דרך	מערכת	השתן.

וזמן	מחצית	החיים	שלו	הוא	 ידי	הכבד	 95%	מהסם	מתעכל	על	
כי	 היא	 הדבר	 משמעות	 למינון(.	 )בהתאם	 לשעה	 שעה	 חצי	 בין	
50%	מה-GHB	מסולק	מהגוף	בתוך	שעה	אחת	בלבד.	בממוצע,	
לגמרי.	 מהגוף	 הסם	 את	 לסלק	 כדי	 נדרשות	 שעות	 	5.5–1.83
אלכוהול	 עם	 האונס	 סם	 של	 ערבוב	 כי	 הוכיחו	 מחקרים	 בנוסף,	
המרכזית	 העצבים	 מערכת	 של	 הדיכוי	 פעולת	 להגברת	 גורם	

ולהגברת	ההשפעה	של	החומר.

לסיכום,	סם	האונס	GHB	ייכנס	לגוף	כאבקה	או	כתמיסה,	חסר	
ריח	וחסר	טעם,	ויגיע	למוח	דרך	מערכת	הדם.	במוח	הוא	יתחבר	
ישפיע	 וכך	 העצב,	 תאי	 בין	 האותות	 את	 וישנה	 שונים	 לקולטנים	
את	 למצוא	 קשה	 יהיה	 הגוף.	 על	 רגיל	 ולא	 משמעותי	 באופן	
השפעת	 תחת	 הייתה	 או	 היה	 הקורבן	 כי	 ולהוכיח	 בגוף	 עקבותיו	

הסם,	וזאת	בשל	מסיסותו	הגבוהה	במים.	

בו	 והשתמשו	 הספר	 בבית	 הפרויקט	 את	 הציגו	 התלמידות	
להסברה	גם	בכיתות	אחרות. *	התצלום	ודף	ההסבר	עלו	לשלב	הגמר	במסגרת	התחרות	"יש	לנו	כימיה",	תשע"ט.

הצילום	שזכה	במקום	ראשון	במסגרת	התחרות
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פרס המורה המצטיינים לשנת 2018
החברה הישראלית לכימיה

הזוכות	בפרסי	החברה	הישראלית	לכימיה	להצטיינות	בהוראה	לשנת	2018,	מורות	ותיקות:	גב'	אורנה	דגן,	מבי"ס	מקיף	תיכון	יצחק	רגר,	
גב'	טובי	הוכמן	מתיכון	אזורי	מרחבים,	וגב'	דפנה	הלוי	מתיכון	שוהם	וכימיה	ברשת.	המורה	הצעירה	המצטיינת	היא	גב'	סינתיה	גילעם	

מבית	חינוך	תיכון	הרצוג,	כפר	סבא.	

אורנה דגן	זוכה	בפרס	על	הישגיה	בהוראה	מעמיקה	ויסודית	בתחום	הכימיה	וכמובילה	
בכימיה	 ראשון	 תואר	 בעלת	 אורנה	 הספר.	 ובבית	 המורים	 בקהילת	 בהוראה,	 חדשנות	
ידועה	כמורה	 לימודיה	היא	עוסקת	בהוראת	הכימיה,	 גורין.	מאז	סיום	 בן	 מאוניברסיטת	
מדריכה	 היא	 אורנה	 בנוסף	 הכימיה.	 מקצוע	 ואהבת	 ידע	 לתלמידיה	 מעניקה	 מעולה,	
במקצועיות,	 שבע	 בבאר	 לכימיה	 המורים	 קהילת	 את	 מובילה	 הדרום,	 במחוז	 מחוזית	
בתרומתה	 מיוחדת	 הינה	 שבע	 בבאר	 המורים	 קהילת	 של	 המסגרת	 ויצירתיות.	 רגישות	
לדו	קיום	בין	יהודים,	ערבים	ובדואים.	בנוסף	לפעילותה	בקהילה,	תורמת	אורנה	בתחומים	
מורים	 של	 בחונכות	 שבע,	 בבאר	 תלמידים	 כנס	 בארגון	 הכימיה.	 הוראת	 לקידום	 רבים	
חדשים,	בהנחייה	של	מורות	למדעים	בחטיבת	הביניים	ובקידום	יוזמות	חינוכיות	חדשניות.

טובי הוכמן	זוכה	על	השיגיה	בהוראה	מעמיקה	ויסודית	בתחום	הכימיה	וכמובילה	חדשנות	
בהוראה,	בקהילת	המורים	ובבית	הספר.	טובי	בעלת	תואר	ראשון	בכימיה	מאוניברסיטת	
בן	גורין.	מאז	סיום	לימודיה	היא	עוסקת	בהוראת	הכימיה	כרכזת	וכמורה	לכימיה,	ובנוסף,	
היא	מחנכת	ורכזת	שכבה	בבית	הספר,	טובי	פועלת	להעלאת	קרנו	של	מקצוע	הכימיה	
בתחום	 התעסוקה	 לאפשרויות	 לכימיה	 המגמה	 תלמידי	 את	 וחושפת	 הספר	 בבית	
אותם	 ומובילה	 תלמידיה	 לצרכי	 קשובה	 לתלמידיה,	 ומופת	 דוגמא	 מהוו	 היא	 הכימיה.	
למצוינות	ולאהבת	המקצוע.	בנוסף,	טובי	היא	מדרכיה	מחוזית	במחוז	דרום,	מובילה	את	
קהילת	המורים	לכימיה	בבאר	שבע	במקצועיות,	רגישות	ויצירתיות.	המסגרת	של	קהילת	
המורים	בבאר	שבע	הינה	מיוחדת	בתרומתה	לדו	קיום	בין	יהודים,	ערבים	ובדואים.	בנוסף	
לפעילותה	בקהילה,	תורמת	אורנה	בתחומים	רבים	לקידום	הוראת	הכימיה.	בארגון	כנס	
תלמידים	בבאר	שבע,	בחונכות	של	מורים	חדשים,	בהנחייה	של	מורות	למדעים	בחטיבת	

הביניים	ובקידום	יוזמות	חינוכיות	חדשניות.

דפנה הלוי	זוכה	בפרס	על	הצטיינות	בהוראה	הכימיה,	על	מציאת	דרכים	לשילוב	מגוון	
“כימיה	 בכימיה,	 הווירטואלי	 בתיכון	 הכימיה	 הוראת	 ועל	 הכימיה	 בלימודי	 אוכלוסיות	
ברשת”.	דפנה	בעלת	תואר	ראשון	בכימיה	תרופתית	ותואר	שיני	בחינוך	בתחום	הוראת	
המדעים,	שניהם	מאוניברסיטת	בר	אילן,	מאז	שנת	2001	היא	מלמדת	את	מקצוע	הכימיה	
ומשמשת	כרכזת	כימיה.	דפנה	היא	דמות	כריזמטית,	מורה	ומחנכת	בכל	רמ”ח	איבריה,	
רבים	 תלמידים	 אחריה	 וסוחפת	 תלמידיה	 בחיי	 מעורבת	 לתלמידיה,	 ומסורה	 אכפתית	
ויש	לה	קשר	מיוחד	לצוות	הלבורנטים,	 לאהבת	המקצוע.	היא	תומכת	במורים	חדשים	
בלימודי	הכימיה.	בשנים	האחרונות	הצטרפה	לצוות	ההוראה	בתיכון	הווירטואלי	“כימיה	
ובו	לומדים	תלמידים	 ויצמן	למדע,	 ברשת”,	המתנהל	במכון	דוידסון	לחינוך	מדעי	במכון	
רבים	כימיה	בהיקף	5	יחידות	לימוד.	היא	פתחה	ערוצי	תקשורת	בהוראת	הכימיה	למגזר	
החרדי,	מתוך	רצון	להוביל	שינוי	בתחומי	הלימוד	הזמינים	לתלמידות	חרדיות,	וכדי	לאפשר	

להן	ללמוד	כימיה	לבגרות.

סינתיה גילעם	זוכה	בפרס	המורה	הצעירה	על	הצטיינות	בהוראת	הכימיה,	על	שילוב	ידע	
הגדלת	 ועל	 הכימיה	 לאהבת	 תלמידיה	 קירוב	 על	 מגוונות,	 לימוד	 ושיטות	 ערכים	 עם	 נרחב	
בכימיה	 שני	 ותואר	 וביולוגיה	 בכימיה	 ראשון	 תואר	 סיימה	 סינתיה	 הכימיה.	 תלמידי	 מספר	
 2013 אורגנית	מאוניברסיטת	תל	אביב.	לאחר	מספר	שנים	כנציגה	רפואית,	עברה	בשנת	
להוראת	הכימיה	בתיכון	הרצוג	בכפר	סבא,	בו	היא	מלמדת	עד	היום,	ותיכון	רוטנברג	ברמת	
השרון.	סינתיה	היא	מורה	יצירתית,	המחפשת	דרכים	חדשות	להרגיע	לתלמידים,	להפוך	את	
הלמידה	לחווייתית	ומעשירה,	עם	דגש	על	חיי	היום	יום.	תלמידיה	מתארים	שיעורים	רוויי	עניין	
בתחום	 תלמידיה	 עם	 פועלת	 סינתיה	 בנוסף,	 אתגרים.	 והצבת	 בטכנולוגיה	 שימוש	 והומור,	
המעורבות	החברתית	בקהילה.	הישגיה	בהוראת	הכימיה	הביאו	להגדלה	משמעותית	במספר	
לומדי	הכימיה	בשני	בתי	הספר	בהם	לימדה.	על	אף	היותה	מורה	צעירה,	הובילה	סינתיה	
לפרחי	 כמורה	 ושמשה	 תלמידים	 בכנסי	 הרצאות	 נשאה	 בכימיה,	 מקצוע	 לרכז	 השתלמות	

הוראה.	היא	משתתפת	בקהילות	המורים	לכימיה	ומרבה	להשתלם	ולהתפתח	מקצועית.

הפרסים	הוענקו	במסגרת	הכנס	ה	84	של	החברה	הישראלית	לכימיה	במלון	דויד	אינטרקונטינטל	בת”א,	ב	12	לפברואר,	2019.

ברכות	לאורנה,	טובי,	דפנה	וסינתיה	על	הישגיהן!
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