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חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

סדר יום
09:15-08:45

התכנסות וכיבוד קל
מושב פתיחה
יו"ר  -ד"ר רחל ממלוק-נעמן ,מכון ויצמן למדע

10:00-09:15

ברכות
ד"ר דורית טייטלבאום ,מפמ"ר כימיה ,אגף א' מדעים ,המזכירות הפדגוגית ,משרד החינוך
ד"ר גילמור קשת ,מנהלת אגף א' מדעים ,מזכירות פדגוגית ,משרד החינוך
ד"ר רחל ממלוק-נעמן ,מנהלת המרכז הארצי למורי הכימיה ,המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן למדע
מושב ראשון
יו"ר  -פרופ' רון בלונדר ,מכון ויצמן למדע

10:45-10:00

יעל דרור  ,M.Scדיאטנית קלינית ופיזיולוגית של המאמץ
כיווצי שרירים בספורט – להבין את הכימיה ,להצליח בספורט

11:00-10:45

הפסקה

11:45-11:00

ד"ר גילי יוסף ,מכללת סמינר הקיבוצים
מולקולת לקטט ומשמעותה בפעילות הגופנית
ד"ר אליזבת אמיר ,מכללת שנקר
טכנולוגיות חדשות לייצור בדים חכמים המגיבים לשינויים בסביבה

12:30-11:45

13:45-12:30

מושב שני
הצגות מורים במושבים מקבילים

14:30-13:45

הפסקת צהריים
מושב שלישי
יו"ר  -ד"ר דורית טייטלבאום ,משרד החינוך

15:00-14:30

הענקת פרסים לעבודות גמר תלמידים :פרס
החברה הישראלית לכימיה ופרס ע"ש איטן פלד

16:00-15:00

הצגות מורים במליאה
גבי שוורץ וד"ר שירלי אברג'ל  -חפש את המטמון – הגרסה המודרנית
ד"ר אדית וייסברג ,אמיל איידין  -מגוון פעילויות לשנה הבינלאומית של הטבלה
המחזורית
ד"ר איתן קריין  -שימוש במצלמה במעבדת הכימיה
חגית לוי וורד אדלר  -תכנית מצוינות בכימיה לבוגרי כיתה ט'
ד"ר דבורה מרצ'ק " -יש לנו כימיה"? יש לנו !STEAM
מושב רביעי
יו"ר  -ד"ר שלי ליבנה ,מכון ויצמן למדע

16:30-16:00

ד"ר דורית טייטלבאום ,משרד החינוך
כיוונים והתפתחויות בהוראת הכימיה בישראל
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דבר מנהלת המרכז הארצי למורי הכימיה
אל ציבור מורי הכימיה
שלום לכל מורות ומורי הכימיה והאורחים הנכבדים .אנחנו שמחים לארח אתכם שוב בכנס
הארצי של מורי הכימיה .השנה יעסוק הכנס בכמה נושאים :כימיה וספורט 150 ,שנה
לטבלה המחזורית ,פעילויות מורים ,וחידושים בהתפתחויות של הוראת הכימיה בישראל.
החוט המקשר בין כל הנושאים הוא ההתמקצעות של המורים ,המהווה מרכיב מרכזי
בפעילויות של המרכז הארצי למורי הכימיה .למורה יש תפקיד חשוב ומרכזי בהפעלתם של
תכנית הלימודים ובהתאמתם לכיתה בה המורה מלמד .הספרות העוסקת בפיתוח מקצועי
של מורי מדע מציעה שורה של אסטרטגיות אפקטיביות לקידומם של מורים .דגש רב מושם
על הפיכת המורה למפתח חומרים ורעיונות פדגוגיים שיתאימו לצורכי בית ספרו וכיתתו.
המרכז הארצי למורי הכימיה עובד בשיתוף פעולה עם ד"ר דורית טייטלבאום מפמ"ר
הכימיה ,ועם המדריכים לכימיה .גם השנה נעסוק בפעילויות רבות לקידום מורי הכימיה
– פעילויות המקשרות את הוראת הכימיה לחידושים במדע וטכנולוגיה ולחיי יום-יום .במרכז המורים אנו עוקבים אחר
חידושים פדגוגיים שונים בארץ ובעולם ,ומשלבים אותם בחומרי למידה או בקורסים וסדנאות .לדוגמא – קורסים בתחום
ננו-כימיה ,ובתחום של הוראה מותאמת אישית ,חשיפה לחדר בריחה ,חומרים על אמנות הכימיה ,כימיה בבישול,
מקורות אנרגיה וגז טבעי ,פעילויות חוץ כיתתיות עוד .חלק מהפעילויות המוצעות תהיינה מתוקשבות ותימשכנה
גם בחופשת הקיץ .המידע התפרסם גם באתר של המרכז הארצי למורי הכימיה ,המעודכן תדיר ,ובו ניתן ללמוד על
חידושים בתחומי הכימיה ,על פעילויות שנעשו במסגרת  150שנה לטבלה המחזורית ,ועל יוזמות של מורים בקורסים
השונים.
עיתון "על-כימיה" אותו עורכת ד"ר דבורה קצביץ' ,יספק גם הפעם כתבות של מורים ושל מדענים על חדשות מתחום
המחקר ועל הדרך בה מורים מנסים להעביר אותן לתלמידיהם ,כמו גם על עבודות של מורים בקורסים השונים של
מרכז המורים .השנה הנפקנו מהדורה מיוחדת לציון  70שנות כימיה בישראל ,בעריכתה של רות שטנגר.
לסיכום ,אני מבקשת להודות לד"ר דורית טייטלבאום על תמיכתה בפעילויות מרכז המורים ,לראש קבוצת הכימיה
פרופסור רון בלונדר ,לאנשי המרכז הארצי למורי הכימיה העובדים במסירות רבה בכול הפרויקטים ,ולוועדה של הכנס
– שרה אקונס ,ד"ר דבורה קצביץ' וד"ר שלי ליבנה ,יו"ר הועדה .תודה מיוחדת נוספת לד"ר דבורה קצביץ' שניהלה את
המרכז בשנים האחרונות בדרכה המיוחדת ,תוך השקעה אין-סופית של שעות מחשבה ועבודה ויוזמה .מרכז המורים
התפתח בכיוונים רבים וחדשניים בשנים בהן היא ניהלה אותו.
כולנו מקווים ,שמרכז המורים לכימיה יוסיף לתרום בהצלחה פיתוח המקצועי של מורי הכימיה ,לעידוד לימודי הכימיה
ולהגדלת מספר לומדי הכימיה.

תודה לכל המשתתפים ,ובראש ובראשונה למורי ומורות הכימיה.
ד"ר רחל ממלוק-נעמן

מנהלת המרכז הארצי למורי הכימיה
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חזרה לתוכן העניינים

חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

מדינת ישראל

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

אגף א' מדעים
הפיקוח על הוראת הכימיה

דבר המפמ"ר
ברוכים הבאים לכנס הארצי של מורי הכימיה תשע"ט" ,כימיה וספורט".
בכנס המורים השנה אנו חושפים את הקשר ההדוק שבין הכימיה לבין תחום הספורט.
"כימיה זה הכול" הינה אמירה שכולנו :מורים ותלמידים ,יודעים לומר ולהסביר .בכנס
זה נלמד ביחד איך להרחיב את האמירה הזו גם לתחום הספורט .ידוע לכול כי הכימאים
מגלים וממציאים חומרים חדשים ,אשר משמשים את האנושות בחיי היומיום .בהקשר
של ספורט ניתן לדבר למשל על :פולימרים סינתטיים ,בדים חדשניים ,מזון ואנרגיה
ועוד.
העיסוק בספורט קשור בקשר הדוק לגוף האדם ,לתהליכים מטבוליים מגוונים הפועלים בו ,לאיכות המזון ולאנרגיה.
על כן ניתן לומר בהקשר של כימיה וספורט כי "כימיה הוא מקצוע של החיים" .זהו אחד המסרים החשובים של מקצוע
הכימיה :אם אתם מעוניינים להיות ממציאים ומגלים ,לעסוק בתעלומות הקשורות לחיים ,בפתרון חידות המבוססות
על ידע עמוק בכימיה – אזי ,כימיה זה בשבילכם .כידוע ,כימיה הוא מקצוע הפותח דלתות לעתיד תעסוקתי ואקדמי.
בכנס זה נפתח דלת לכיוון הספורט ,התזונה והביגוד של ספורטאים .בכנס זה נוסיף נדבך חשוב להיותו של מקצוע
הכימיה קסם של מקצוע.
חשוב שתלמידים וכל מי שמשפיע על תלמידי ישראל :הורים ,מנהלים ,יועצות ועוד ,יכיר בקשר הזה שבין כימיה
לתחומי החיים ,שספורט הוא אחד מהם .עלינו כמורי כימיה לפעול במרץ לחשיפה של מידע זה לכולם.
אז מה אנחנו כמורים לכימיה יכולים לעשות כדי להשפיע על תלמידים לבחור ללמוד במגמת הכימיה?
אנרגיה ,חיוניות ,חדשנות ,למידה מתמדת ,הם מאפיינים חשובים של מורה בעידן הזה ,ומורה כימיה בפרט .שכן ,זהו
סוד גלוי הוא ,כי הבחירה של תלמידים ללמוד במגמת הכימיה קשורה קשר ישיר והדוק למורה המלמד/ת .המורים
לכימיה הם אלו העושים את ההבדל בעת בחירת המגמה .הוראה ברמות אנרגיה גבוהות ,עם "ברק בעיניים" ,הוראה
מאירה ומכוונת ,הוראה המקשרת את הכימיה לרלוונטיות של החיים ,למעורבות של התלמידים בתכנים הנלמדים,
הוראה מתוך אהבה למקצוע ,מתוך אהבה לתלמידים ,מתוך אהבה לתהליכי למידה וחקר ,הם אלו שעושים את
ההבדל .הוראה כזו הופכת את המורה לכימיה ל"מורה לחיים" ואת מקצוע הכימיה למקצוע של החיים.
אני סמוכה ובטוחה כי הכנס יקנה לכולנו תובנות חדשות ומעניינות בנושא "כימיה וספורט".
זו עוצמתה של הכימיה!
זו תרומתה למדינת ישראל ולאנושות!
עשו והצליחו!
בברכת חנוכה שמח ומלא אור
ד"ר דורית טייטלבאום ,מפמ"ר כימיה
ד"ר דורית טייטלבאום ,מפמ"ר כימיה ,רח' דבורה הנביאה  2ירושלים  91911טלפון02-5603473 :
דוא"ל chemistry@education.gov.il
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כיווצי שרירים בספורט  -להבין את הכימיה ,להצליח בספורט
יעל דרור ,דיאטנית קלינית ופיזיולוגית M.Sc
כיווצי שרירים חזקים ( )Crampsהנגרמים בזמן פעילות גופנית מלווים בכאב חד,
ועלולים לגרום להפסקת הפעילות .יש כמה סיבות תזונתיות שעלולות לגרום להיווצרות
כיווצי שרירים בספורט ,כאשר אחת הבולטות היא חסר במינרלים המתרחש תוך כדי
הפעילות .מדוע זה קורה? מי הם המינרלים העיקריים שחסרונם עלול להוביל לבעיה
במנגנון כיווץ השריר? כיצד ניתן למנוע את התופעה?
חשיבות המינרלים בספורט
המינרלים הם חומרים אנאורגניים שהגוף צריך בכמויות קטנות מאד ואינו יכול ליצר
בעצמו .המינרלים בעלי מטען חשמלי (יונים) ולכן חייב להישמר כל הזמן איזון בין
הריכוז שלהם בחלק החוץ-תאי (דם) לחלק התוך תאי .בהקשר לספורט אנו מתמקדים בשינויים בריכוז המינרלים
בתא שריר השלד ,לשמירה על פעילותו התקינה .הפרת האיזון העדין בין המינרלים השונים יכולה להוביל לשינוי
במאזן החשמלי ולפגיעה במנגנון כיווץ/הרפיית השריר.
מדוע עלול להיווצר מחסור במינרלים בספורט?
ישנם מספר סיטואציות שמאיצות את תהליך איבוד המינרלים בגופנו .חשוב לזכור שמינרלים מופרשים מהגוף
החוצה במספר מסלולים .למשל דרך הזעה ,ולכן עלול להיות איבוד גדול במהלך פעילות גופנית ממושכת .כמו כן,
ישנו איבוד של המינרלים דרך השתן לאחר פעילות גופנית .תזונה לא מאוזנת גם היא יכולה להוות גורם קריטי
למחסור במינרלים וכמו כן שישנן בעיות בריאותיות שונות שיכולות להוביל למצבים של איבודי מינרלים.
אילו מינרלים עלולים להשפיע על היווצרות כיווצי השרירים בספורט?
נתרן ,סידן ,מגנזיום ,אשלגן ,זרחן ,כלור
במסגרת ההרצאה אתמקד ב 3-מינרלים מרכזיים הקשורים למנגנון כיווץ/הרפיית השריר:
נתרן ()Na
לנתרן תפקיד חשוב בבריאות הגוף ובהקשר לפעילות גופנית .יש לו חשיבות רבה בווסת נפח הנוזלים בגוף ,חיוני
להעברת אותות עצביים ולהתכווצות השרירים .איבוד נתרן בזעה עלול להפר את התיאום העדין שבין מערכת
העצבים לבין מערכת השרירים ולהשפיע על תהליכי הכיווץ וההרפיה של השרירים .רמה נמוכה של נתרן בדם
יכולה להיווצר על רקע של שאיבודי בזעה אך גם בשל שתיה רבה מידי של מים המדללת את ריכוזו בדם .במצב של
התייבשות רמות הנתרן בדם יהיו גבוהות מעל הנורמה .מצב של חסר נתרן נקרא "היפונתרמיה" בו ריכוז הנתרן
יהיה נמוך מידי בדם .ריכוז נמוך מאד של נתרן בדם (מתחת ל 120-מילימול/ליטר) אף עלול להיות מסכן חיים.
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סידן ()Ca
סידן הוא המינרל שנמצא בכמות הרבה ביותר בגופנו .הסידן חיוני לשמירה על כיווץ שריר תקין ,תקשורת עצבית,
קרישת הדם ועוד מגוון רב של תפקודים מטבוליים .הסידן משפיע על הפעילות של אנזימים רבים .בהקשר לספורט
הוא משפיע על האנזים שאחראי על שילוב הגליקוגן בגליקוליזה להפקת אנרגיה ואף מפעיל את האנזים שמפרק
את ה ATP-לצורך שחרור אנרגיה.
מגנזיום ()Mg
המגנזיום הוא מינרל הנמצא כמעט בכל הגוף ומעורב ביותר מ 300 -תגובות אנזימטיות בהן המזון עובר מטבוליזם.
כמו כן ,יש לו תפקיד חיוני בכל תהליכי הצמיחה של הגוף .המגנזיום פועל כווסת ובקר של עצבוב השריר (שריר
חלק ושריר שלד) .מחקרים קליניים דיווחו על כך שמחסור במגנזיום עלול לגרום לפגיעה ביכולת הגופנית ולעלות
את כיווצי השרירים .חשוב לדעת כי במהלך פעילות גופנית אנו מאבדים מגנזיום דרך הזיעה .מחקרים הראו שלאחר
אימונים חלה עליה בכמות המגנזיום המופרש בשתן (עליה של  .)20%לפי המחקרים ,כמות המגנזיום שמופרשת
דרך השתן לאחר אימון מושפעת ביחס ישר לעוצמת האימון כיוון שהוא מושפע מהפרשת אדרנלין.
מה הם הריכוזים של המינרלים שצריכים להיות במשקאות הספורט?
ריכוז המלחים המומלץ (בתוך  240-360מ"ל):
•נתרן 150-250 mg -
•כלוריד 45-75 mg -
•אשלגן 50-80 mg -
•מגנזיום 20-30 mg -
•סידן 10-15 mg -
תרגיל חישוב :הכנת משקה ספורט ביתי
הרכב מומלץ למשקה ספורט:
 500-700מ"ג/ליטר של נתרן.
 6-8%סוכר
נתונים:
מיץ מכיל  16%-12%סוכר
כפית מלח מכילה  5גרם
אחוז הנתרן במלח39.35% -
המשימה:
מהו המתכון להכנה של משקה ספורט ביתי?

חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,
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מולקולת הלקטט ומשמעותה בפעילות הגופנית
ד”ר גילי יוסף ,פיזיולוגית של המאמץ ,ראש המחלקה לחינוך גופני ,מכללת סמינר הקיבוצים
לקטט (או בשמה המקובל אך הלא נכון :חומצת חלב) ,זו מולקולה קטנה הנוצרת
כתוצאה מתהליך הגליקוליזיס בתאי הגוף ובמיוחד בתאי הדם האדומים ובעיקר
בשרירים .בהליך פירוק הגלוקוז נוצרת מולקולת הפירובט ובמידה והיא אינה
יכולה להיכנס למיטוכונדריה לפירוק במעגל קרבס ושרשרת הנשימה היא תהפוך
לחומצת חלב שהופכת בגוף כמעט מיידית ללקטט (פחות מימן אחד).
מולקולת הלקטט נוצרת בכמויות גדולות בתהליך הגליקוליזיס כאשר יש חוסר
בחמצן ,תופעה הבאה לידי ביטוי בעיקר במאמצים גופניים .בניגוד למיתוס
המקובל מולקולת הלקטט אינה זבל מטבולי ,אלא להיפך – היא מהווה מאגר
אנרגיה לשימוש במסלול האירובי שבמיטוכונדריה ,או לייצור חוזר של גלוקוז.
בנוסף ,מולקולת הלקטט מאפשרת יצירת אנרגיה ( )ATPבמצבים שאין יכולת לייצר אנרגיה במסלול האירובי
(כמו במאמצים עצימים מאד ו/או קצרים) .תפקיד נוסף של מולקולת הלקטט הוא לגרום בזמן מאמצים עצימים
לתחושה של עייפות ,על מנת שהספורטאי יפחית את עצימות המאמץ ובכך ירד הסיכוי לפציעות .ספורטאים ואנשים
העוסקים בספורט אינטנסיבי ,משתמשים במדד של ריכוז הלקטט בדם על מנת להעריך את כושרם ולתכנן תכנית
אימונים שתשפר את כושרם הגופני בצורה מיטבית כך שלא יגרם אימון יתר ,ושלא יהיו נזקים ופציעות.

לסיכום מולקולת הלקטט היא מולקולה חשובה מאד לגופינו עם יתרונות רבים מאד ובעיקר במאמצים גופניים.
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טכנולוגיות חדשות לייצור בדים חכמים המגיבים לשינויים בסביבה
ד"ר אליזבת אמיר ,המחלקה להנדסת פולימרים ופלסטיקה ,מכללת שנקר
ד"ר אליזבת אמיר סיימה תואר ראשון בכימיה ודוקטורט בהצטיינות בכימיה אורגנית
במסלול ישיר באוניברסיטת תל-אביב בהנחייתו של פרופסור שלמה רוזן .לאחר
הדוקטורט נסעה ד"ר אמיר להתמחות באוניברסיטת סנטה ברברה ,קליפורניה.
במסגרת ההתמחות בקבוצתו של פרופ' קרג הוקר בין השנים  2008ל 2012 -היא
עבדה על פיתוח פולימרים אורגניים מוליכי זרם חשמלי ופולימריים לשימושים ביו-
רפואיים .עם חזרתה לישראל בשנת  2013היא הצטרפה כמרצה למחלקה להנדסת
פלסטיקה ופולימרים בשנקר והיום היא מרצה בכירה העוסקת בפיתוח שיטות חדשות
להכנת בדים בעלי תכונות מתקדמות.
ההרצאה של ד"ר אמיר עוסקת בטכנולוגיות חדשות שפותחו בקבוצת המחקר שלה
בשנים האחרונות לקישור כימי של חומרים פעילים לפני השטח של בדים .הדגש בטכנולוגיות הללו הוא על פיתוח
שיטות מודולריות ,קלות ליישום וזולות לקבלת טקסטיל בעל ציפוי פונקציונלי עמיד אשר ניתן ליישם בתעשיות
בדים ארוגים ולא ארוגים .במסגרת ההרצאה יינתנו דוגמאות לבדים מוליכי זרם חשמלי ,בדים דוחי מים ,בדים
פלורסנטיים ,אנטי בקטריאליים ואחרים לשימושים במגוון תחומים כגון ספורט ,רפואה וקוסמטיקה.
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חפש את המטמון הכימי – הגרסה המודרנית
גבי שוורץ ,פקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון
ד"ר שירלי אברג'ל ,פקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון
אוכלוסיית יעד :תלמידי חטיבות ביניים ותיכונים תוך התאמת השאלות לפי קהל היעד
כשהיינו ילדים ,לא הייתה פעילות בתנועות הנוער או בבית הספר ,ללא משחק ניווט
"חפש את המטמון" .היום בעידן הסמארטפונים והצפת הידע ,קיים צורך להתאים את
המשחק לתקופתנו .לא רק חידות על נייר מקופל ,מוחבאות בתוואי השטח ומתנה
בסופן ,אלא קודי  QRהמוחבאים בשטח ובין דפי המשחק המאפשרים למידה אחרת,
משימות של צילום ,מצעידות את המשחק קדימה.
למה זה חשוב? למידה חוויתית היא תחום בו אנו לומדים ומלמדים דרך התנסויות,
המאתגרות את הלומד בפן הפיזי ,החברתי ,האינטלקטואלי והרגשי .באמצעות
למידה חוויתית ניתן ללמד חומר חדש ו/או ליישם מיומנויות קיימות.
 Treasure-Hitהיא פלטפורמה שנועדה להציע למורים אמצעי לתמיכה בלמידה
חוויתית תלויית מקום .המערכת מאפשרת ליצור בקלות משחקי "חפש את המטמון"
המופעלים באמצעות טלפונים חכמים .על המשתתפים לזהות "תחנות" על פי רמזים
הניתנים להם ולהגיע פיסית לתחנות אלה .עם הגעתם לתחנה עליהם להשלים
בהצלחה משימות שהוגדרו לתחנה זו ,כתנאי לקבלת הרמזים שיובילו אותם לתחנות
הבאות .התחנות במשחק יכולות להיות בחוץ ,תחת כיפת השמיים ,ו/או בתוך מבנים.

משימות אותן ניצן להציג לתלמידים:
 שאלות רב ברירה שאלות פתוחות משימות "חוץ אפליקציה" – צילום תמונות ,שליחת מידע לגורם כלשהו ,בנייה/הרכבה של דבר בשטחבהרצאה ,נציג את השימוש בפלטפורמה הן מנקודת מבטו של התלמיד והן מנקודת מבטו של המורה תוך כדי
המחשת האפשרויות המגוונות שעומדות לרשות המורה בעת יישום המשחק בכיתה .בנוסף לכך ,נדון על דרכי
הערכת תלמידים בפעילויות מסוג זה.
כדי להשתתף במשחק שיתקיים במליאה בבקשה להוריד את האפליקציה שב:QR-
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מגוון פעילויות לשנה הבינלאומית של הטבלה המחזורית
ד"ר מרים כרמי ,ד"ר אדית וייסלברג ,אמיל איידין ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע
אוכלוסיית יעד :תלמידי כימיה בחטיבה העליונה
לציון השנה הבינלאומית של הטבלה המחזורית של היסודות,
מוצעות מגוון פעילויות ,שיועלו לאתר של המרכז הארצי בדף
שנת הטבלה המחזורית
המורים מוזמנים לקחת מן המוכן "על המדף" ,או להשתמש
בחומרים אלה כדוגמא ,או כחומרי גלם ,לפיתוח פעילויות
נוספות.
מה נמצא "על המדף":
עושים סדר ביסודות
•הצגת טבלה מחזורית מעודכנת – הכוללת את  118היסודות המוכרים כיום ,גם באנגלית וגם מתורגמת.
•ההתפתחות ההיסטורית של ארגון היסודות בטבלאות.
•הצגת טבלה ייחודית ,המשלבת את עקרונות הטבלה המחזורית המקובלת ,עם היבט קיימות  -פותחה על ידי
החברה הכימית האירופית לציון שנת הטבלה המחזורית והצעה לפעילויות מלוות.
משחקים וחידות
•"פוקר" כימי :יוצרים הרכבים (בעלי משמעות
כימית) מקלפי יסודות ,וצוברים נקודות.
•מי אני? שני תלמידים שקיבלו זהות של יסודות
שונים מנסים לגלות את זהותו של המתחרה
•חידות הקשורות לגילויי יסודות ורעיונות לחידות
נוספות.
•סיפורים על יסודות – לשילוב בהוראה וכבסיס
להכנת פעילויות.
•הנחיות למייצג אינטראקטיבי -תלמידי הכימיה יוצרים
בגופם טבלה מחזורית
•פודקאסט – הנחיות להכנה ודוגמה מוכנה.
•דיבייט – הנחיות להכנה והצעות לנושאים.
•בינגו טבלה מחזורית
•משחק צוללות עם טבלה מחזורית
מוזמנים להיכנס לאתר ולבחור!

חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,
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שימוש במצלמה במעבדת הכימיה
ד"ר איתן קריין ,חמד"ע – המרכז לחינוך מדעי בתל אביב-יפו
קהל היעד :כיתות י'-י"ב
מצלמות דיגיטליות ותוכנות לעריכת תמונות נעשו נפוצות מאוד ועלותן נמוכה.
מצלמה דיגיטלית היא למעשה חיישן אור וצבע ,והתוכנות הנלוות אליה מאפשרות
את ניתוח הנתונים שהחיישן הזה מספק .לפיכך מצלמה יכולה לשמש כלי ראשון
במעלה במעבדת הכימיה ,זמין לכל תלמיד.
השימוש במצלמה מעודד גם את התלמידים לחקור את עולמם באמצעות כלי המצוי
בכיס .מערכות הניסוי המעבדתיות יוצרות לעתים קושי נוסף בעבור התלמידים,
אבל מכיוון שהם מורגלים בהפעלת מצלמת הסמארטפון שלהם ,ולעתים גם
בתוכנות עריכה ,החלק הטכני של הצילום פשוט ומובן להם יותר.
השימוש שעשינו במצלמה בחמד"ע נחלק לשתי קטגוריות עיקריות:
•ניתוח התמונה עצמה ,המאפשרת מדידה שאינה אפשרית במערכת עצמה בגלל מגבלות גודל ,גישה או זמן
(תהליכים אטיים ומהירים).
•ניתוח נתוני החיישן :מדידת צבע באמצעות ערכי  RGBאו ספירת פיקסלים בצבע מסוים .הניתוח מאפשר מדידה
בתנאים ובמערכות שאינם אפשריים באמצעות ספקטרופוטומטר.
בהרצאה נציג כמה פעילויות שביצענו בחמד"ע במסגרת תכנית החקר,
בעיקר כחלק מניסוי מיני מחקר (רמה :)3
ניתוח תמונה :מדידת זווית הרטבה על גבי משטחים שונים באמצעות
תוכנה גרפית.
ניתוח תמונה :מעקב אחר גידול גבישי מתכת בתהליך חמצון חיזור
ניתוח נתוני חיישן :מעקב שינוי צבע בתהליכי שיקוע בביצה ובחמצון
שיער באמצעות ערכי .BGR
ניתוח נתוני חיישן :כימות של תהליך התארגנות עצמית ליצירת דגמים
צבעוניים בצלחת פטרי באמצעות ספירת פיקסלים.
בצילום המצורף :דף מדו"ח גולמי של תלמידים המתאר מעקב באמצעות
אחרי השחרת ביצה קשה באמצעות ניתוח ערכי .BGR
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חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

תכנית מצוינות בכימיה – לבוגרי כיתה ט'
ורד אדלר וחגית לוי
אוכלוסיית היעד :מסיימי כיתה ט'
•כיצד ניתן לאבחן את מחלת הסרטן באמצעות ננוטכנולוגיה?
•מדוע כל הצבעים בחדר הבריחה הפכו לסגולים?
•כיצד נזהה את הפורץ למעבדה באמצעים כימיים?
•איזה כימאי זכה במדליה באולימפיאדה?
כדי לקדם את למידת הכימיה בבתי הספר בארץ ברצוננו להציע למורים תוכנית העשרה מובנית לתלמידים – תוכנית
מצויינות בכימיה .התכנית מיועדת לתלמידים המסיימים את כיתה ט' ,ולא תהווה חלק מתכנית הלימודים השוטפת.
מטרתה של התכנית לגרום לתלמידים להסתקרן ,להבין באילו תחומים עוסקת הכימיה ,לאהוב כימיה ,ולרצות
להמשיך את לימודי הכימיה בתיכון.
התוכנית תאפשר לתלמידים להכיר את מקצוע הכימיה מזוית אחרת .בכל הפעילויות התלמיד יהיה במרכז ,ויהיה
אקטיבי בפעילויות מעבדה ,חדר בריחה ,צפייה בסרטים ,התנסויות במטבח ,פעילות עם כלים טכנולוגים מתוקשבים
וחשיפה לקדמת המדע.
מורה הכימיה המצטרף לתכנית ,יקבל מערכים מוכנים ל 12-מפגשים של שעה וחצי כל מפגש הכוללים רקע מדעי
בסיסי לפעילות ,דפי עבודה ומצגות לתלמידים והמלצות פדגוגיות למורה.
בכנס נציג לפניכם את פרטי התכנית שהוכנה ע"י ד"ר מרים כרמי ,חגית לוי וורד אדלר והופעלה לראשונה בקיץ
תשע"ח ע"י מורים ברחבי הארץ.

חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

חזרה לתוכן העניינים
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יש לנו כימיה? יש לנו !STEAM
הסתכלות מחודשת על תחרות הפרויקטים הארצית “יש לנו כימיה”
כהזדמנות לביטוי יצירתי של תוכן כימי בסגנון STEAM
ד"ר דבורה (דידי) מרצ'ק ,המחלקה להוראת הכימיה ,מכון ויצמן למדע
אוכלוסית היעד :כל תלמידי כימיה מכיתה ט' עד כיתה י"ב
האם אפשר לגרום לתלמידים “להתקשר באופן רגשי” ללימודי הכימיה? הכוונה היא
שהתלמידים ימצאו בהם משמעות אישית כזו שמעלה את המוטיבציה ללמידה וכך יגדלו
הסיכויים לזיכרון של תוכן והשפעה לטווח הארוך .השתתפות בתחרות הארצית “יש לנו
כימיה!” מהווה הזדמנות לכך .היא פתח למעורבות אישית ורגשית בתהליך הלמידה
כי היא מעוררת סקרנות ,מאפשרת חקירה של תחומי עניין אישיים ונותנת לתלמידים
להתאים את רמת התוכן לרמת היכולות העצמיות שלהם שמעלה את הסיכוי לתחושת
מסוגלות עצמית וסיפוק מתהליך הלמידה .התחרות מהווה במה לחשיבה יצירתית
כאשר התלמידים מכינים תוצרים אמנותיים/עיצוביים שמגלמים תוכן מעולם הכימיה.
ביסודה“ ,יש לנו כימיה!” היא תחרות  .STEAMמטרת ה STEAM -היא להשיג חשיבה
גמישה ,יצירתית ואינטרדיסציפלינרית באמצעות שילוב של מקצועות ריאליים (:STEM
מדע ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה) עם מקצועות הומניים ( :Aאמנויות ועיצוב)
בתהליך העבודה ובכך לשפר את תהליך הלמידה .הוראת  STEAMפונה בו זמנית
לצד הרציונאלי ולצד הרגשי שבלומד.
בהרצאה זו נראה למה כדאי לאפשר לתלמידינו בכיתות ט’ ובמגמת הכימיה להתנסות ולהשתתף בתחרות “יש לנו
כימיה!”.
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חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

חושבים עם הידיים – סדנת מייקרס בשיעורי כימיה
נורית דקלו ,רב תחומי ,עמל ב' ,פתח תקווה
פרויקט במסגרת יחידת המעבדה – תלמידי כימיה  5יח"ל כיתות י"א-י"ב
▪ האם ניתן להפעיל מנוע מכונית בעזרת מלח? ואולי זו המכונית ה”ירוקה” הבאה?
▪ איך אפשר להפעיל מנוע של סירה בעזרת מים?
▪ מה הקשר בין הרכבת כלי רכב ובין כימיה?
והשאלה המרכזית – האם ניתן לשלב עבודת ידיים בשיעורי כימיה?
מייקריות/מייקינג – תחום שלב ליבו הוא הרעיון לגשר על הפער הקיים בין
העולם הדיגיטלי לעולם הפיזי בו אנו חיים ,תוך כדי החזרת כוחות הייצור
והיצירה לאדם באמצעות שילוב של חדשנות ותרבות של עבודה שיתופית
(קידר ר’ ,הלוי ר’“ ,העתיד כבר כאן :תנועת המייקרים משנה את פני החינוך בבתי
הספר היסודיים בישראל” ,אאוריקה .)2017 ,40
בפרויקט זה נעשה ניסיון לשלב בין עקרונות המייקינג ובין לימודי הכימיה באמצעות כלים טכנולוגיים המבוססים על
עקרונות כימיים.
נערכו שתי סדנאות “מייקרס בכימיה” כחלק מתכנית המעבדות ביחידת החקר בכיתות י”א-י”ב:
“נוסעים על המלח....לבדו” – התלמידים הרכיבו מכונית שהנעתה מבוססת על תנועת יונים מכוונת באמצעות
תמיסת מלח .הדגם הראשוני היה מודל להעלאת שאלות חקר וביצוע חקר.
“לשוט בעזרת קיטור” – התלמידים הרכיבו סיר שהנעתה מבוססת על יצירת קיטור בהרתחת מים .הדגם הראשוני
היה מודל להעלאת שאלות חקר וביצוע חקר.
בהרצאתי אציג את הליך החקר וביצועו בכיתה ,את תגובות התלמידים לפרויקט ,את הקשיים בהם אני נתקלתי
כמורה והקשיים בהם נתקלו התלמידים ואת התוצרים.

חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

חזרה לתוכן העניינים
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"מדען ברשת" בכיתת הכימיה
ד"ר רעית גרליץ ,בית הספר הבינלאומי  ,EMISהכפר הירוק
התכנית "מדען ברשת" ,מאפשרת להזמין מדענים לשיחת וידאו עם התלמידים
בכיתה .המפגש מלווה בפעילויות הכנה וסיכום בכיתה ומהווה חלק ממהלך פדגוגי
שלם .פעילות ההכנה מבוססת על לימוד הרקע המדעי המינימלי הנדרש לשיחה ,וכן
התנסות פעילה שמובילה לשאילת שאלות מסדר גבוה ("איך "?...ו"-למה "?...במקום
"האם "?...ו"-כמה .)"?...המפגש עם המדען מבוסס על שיחה בה התלמידים שואלים
שאלות ,והאחריות על תוכן השיחה ותוצריה נמצאת בידיהם.
מטרת התכנית היא לחבר בין מדענים למורים וכיתותיהם:
•לפתוח בפני תלמידים את החשיבה המדעית ,תוך דגש על שאילת שאלות.
•להביא את המדע העכשווי לכיתה ,גם בבתי ספר המרוחקים ממרכזי מחקר מדעי.
•לאפשר יצירת תמונת העתיד של עיסוק בתחומי המדע.
אירחתי לשיחת וידאו בכיתתי ,מגמת כימיה כיתה יא' ,את פרופ' ליאה אדדי מהמחלקה לביולוגיה מבנית ,בפקולטה
לכימיה במכון ויצמן למדע .השיחה נערכה לאחר התנסות פעילה ,שהמחישה לתלמידים כיצד "בונים" חומרים
מרוכבים ,ומהם המאפיינים של חומרים אלו בטבע .התלמידים העלו שאלות נפלאות; חלקן נשאלו במהלך שיעור
ההכנה וחלקן עלו תוך כדי השיחה .המשובים בסיכום היו חיוביים ביותר והראו כי למפגש יש ערך מוסף גבוה.
ההכנה נעשתה באמצעים פשוטים והראיון נערך בשיחת וידאו ,כך שהפרויקט יכול להתאים גם למורים בבתי ספר
המרוחקים ממרכזי מחקר מדעי.

16

חזרה לתוכן העניינים

חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

מבניות דיגיטליות לשילוב הנושא מקורות אנרגיה מתחדשים וגז טבעי
ד"ר דבורה קצביץ ,ד"ר מרים כרמי וד"ר דורית בר ,המרכז הארצי למורי הכימיה ,מכון ויצמן למדע
אוכלוסיית יעד :תלמידי כימיה בחטיבה העליונה
במטרה להטמיע את הנושא "מקורות אנרגיה מתחדשים וגז טבעי" בהוראת הכימיה
נכתבו חמש מבניות דיגיטליות ,ומתוכננות להיכתב חמש מבניות נוספות במהלך
תשע"ט .המבניות הועלו לאתר המרכז הארצי למורי הכימיה.
הנושא "מקורות אנרגיה מתחדשים וגז טבעי" הינו אקטואלי ורלוונטי למציאות שלנו,
בה כל יום מדברים על ההתחממות הגלובלית מצד אחדוהצורך להגביר את השימוש
במקורות אנרגיה מתחדשים ,ועל מאגרי הגז הטבעי שנמצאו במים הכלכליים של
מדינת ישראל ,מצד שני .נושאים אלו יכולים להשתלב בהוראת הכימיה במסגרת
המושגים הקיימים בתוכנית הלימודים ובשיעורי העשרה .כל מבנית מתפרסת על-פני
 2-4שיעורים .להלן פירוט המבניות הדיגיטליות והקישור שלהן לתכנית הלימודים:
המבנית
גז טבעי כתערובת
גז טבעי וגפ”מ (גז פחמימני מעובה)
מכוניות חשמליות
צורכים וחוסכים אנרגיה
למידה חוץ כיתתית בתחנות כוח מונעות גז
טבעי

שילוב בפרק

כיתה

י'
מושגי יסוד
י' ,י”א
מושגי יסוד ,מבנה וקישור
י”א
חמצון חיזור ,תגובות אקסו  /אנדו
סוף י”א ,י”ב
אנרגיה
מבנה וקישור ,תגובות שרפה ,חמצון חיזור ,י”א ,י”ב
אנרגיה.

נבדקת אפשרות עם הפיקוח על הכימיה ,לשילוב המבניות הדיגיטליות במסגרת ה.30%-
במהלך השנה יתקיים קורס מקוון להטמעת המבניות.
במסגרת ההצגה אציג לכם את המבניות הדיגיטליות וכן על קצה המזלג מה יש עוד באתר בנושא.

חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

חזרה לתוכן העניינים
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שיעורי כימיה מצולמים
ד"ר אדית וייסלברג ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע
אוכלוסיית יעד :מורי כימיה בחטיבה העליונה
במטרה לאפשר התפתחות מקצועית של מורי הכימיה בחטיבה העליונה ,צולמו שיעורים
בנושאים שונים ובאסטרטגיות הוראה שונות ,חלקם בעברית וחלקם בערבית .רשימת
השיעורים המצולמים מופיעה באתר המרכז הארצי למורי הכימיה ,במדור חומרי למידה,
בקטגוריה שיעורים מצולמים.
החשיפה הראשונה לסרטים אלה נעשית בסדנה של צפייה מודרכת ,בצוותא .בסדנה כזו,
בעקבות הצפייה ,מתקיים דיון בהיבטים השונים של ניהול השיעור :מהן מטרות המורה
(הן מטרות תכניות והן אחרות) ,באילו אמצעים פדגוגיים השתמש המורה ,וכיצד ניתן
לפעול ,בדרכים נוספות ,להשגת מטרות אלה.
הצפייה בשיעור והדיון בעקבותיה מאפשרים למורה הצופה לחשוב על ההוראה שלו,
ועשויים לחזק את בטחונו ,מצד אחד ,ולהעשיר ולשפר את הוראתו ,מצד שני.
נצפה בקטע קצר מאחד הסרטים.
יובאו התרשמויות של מורים אשר השתתפו בסדנאות.
לכל שיעור יש דף מידע ועיבוד דידקטי ראשוני שיועלו לאתר ,עבור המורים שהשתתפו בסדנה.
הנכם מוזמנים לסדנת צפייה בשיעור מצולם!
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חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

חדר בריחה כדרך לחשיפת מגמת כימיה
שרית אוזן ,ישיבת בני יהודה ,כפר מימון
לקראת סוף שנת הלימודים ,תלמידי כיתות ט' נחשפים למגמות הקיימות בבית הספר
על מנת לעזור להם בבחירת מגמת לימודים מועדפת .מקובל בבית ספרנו לקיים ערב
מגמות בו כל מורה מציג את המגמה אשר הוא מוביל בפני ההורים והתלמידים .כל
מורה מציג את תכני הלימוד ,פרויקטים ייחודים ,סיורים וחוויות.
השנה בחרתי לחשוף את תלמידי כיתות ט למגמת הכימיה בדרך חווייתית וייחודית
– באמצעות פעילות חדר בריחה.
על פי תכנית הלימודים של מדע וטכנולוגיה כיתה ז'-ט' ,התלמידים לומדים כימיה
ברמה בסיסית ,כולל הכרת תכונות חומרים ,טבלה מחזורית ,ומודל האטום .בחרתי
לקחת את הידע הקודם של התלמידים ולהשתמש בו כבסיס לפתרון המשימות בחדר
הבריחה.
לתלמידים הוגדר לפתור את כל החידות והמשימות כך שבסופן יוכלו למצוא את המפתח שייחלץ אותם מתוך הכיתה
בזמן המוגדר .המפתח היה טמון בקופסא נעולה על ידי קוד שאת ספרותיו ניתן לגלות אך ורק לאחר פתרון כל
החידות אשר הוטמנו ברחבי החדר.
תכנון וביצוע חדר הבריחה ,כולל בחירת המטלות ועיצוב החדר ואביזרי המשימות ,בוצע בשיתוף מלא של תלמידי
המגמה (כתות י') .כך שיישום פעילות חדר הבריחה היווה חלק בלתי נפרד מהלמידה ומהעצמת אווירת הלמידה
בשיעורי הכימיה.
תלמידי המגמה נהנו מאוד מהקמת הפעילות ,מה שתרם רבות להגברת המוטיבציה ולאיכות הלמידה .כמו כן
תלמידי כתה ט' הביעו את שביעות רצונם מהפעילות ואת תרומתה הרבה להתעניינות במגמת הכימיה.
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קידום ושווק מגמת הכימיה בבתי הספר
רותי אדלר ,אמי"ת מדעי תורני כפר בתיה
אוכלוסית היעד :מורים לכימיה
לכל מורי הכימיה בארץ יעד שווקי משותף :לגרום לכמה שיותר תלמידי תיכון בעלי יכולות
גבוהות לבחור ללמוד במגמת כימיה  5יח"ל בתיכון.
להרצאה זו יש  2מטרות עיקריות :האחת – כלים  -לתת למורים לכימיה כלים שיווקיים ,
מעשיים ,שישמשו אותם בדרך להשגת היעד שנקבע .השניה – שיתוף פעולה – לשתף
את המורים ,המורים ישתפו את המדריכים האזוריים ,וחוזר חלילה תוך יצירת רשת ,בידע
במידע וכו'.
למה ? כי הכוח שלנו ,היתרון שלנו ,זה המורה.
מכיוון שהמורים המצוינים שלנו  ,צריכים לדעת מה ואיך לעשות.
שווק הוא מקצוע העוסק בתהליך חברתי וניהולי שבאמצעותו משיגים יחידים וקבוצות את מה שהם צריכים ורוצים
על ידי יצירה ,הצעה והמרה של מוצרים בעלי ערך עם יחידים וקבוצות אחרות.
עבודת השווק כוללת :קביעת מטרות ויעדים ,ניתוח הסביבה השיווקית – לדוגמא :סביבה חיצונית ופנימית ,ניתוח
ופילוח השוק ,ניתוח צרכים ןניתוח צרכנים  ,קביעת מטרות ויעדים ,קביעת אסטרטגיה שווקית ,בידול ומיצוב
(הכימיה ,)...בניה ועיצוב המסר השווקי  /פרסומי ועוד.

רוצים לשמוע עוד ? בואו למושב קידום ושווק הכימיה בבתי הספר.
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חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

הטבלה המחזורית ב VOD -מדעי
רותי שטנגר ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ומכון דוידסון לחינוך מדעי
במסגרת פרויקט  VODמדעי של מכון דוידסון תוייגו הסרטונים המדעיים שבאתר
בעזרת מושגים מתוכניות הלימודים (כדי לאפשר חיפוש סרטונים בנושאים
ספציפיים) ,ונבנה מאגר פעילויות לתלמידים המבוססות על הסרטונים .הפעילויות
מגוונות ומשלבות :פדגוגיה דיגיטלית ,הערכה חלופית (שיכולה להשתלב ב30%-
מתכנית הלימודים המיועדים להיבחנות פנימית) ,למידה שיתופית (עבודה בצוותים,
שימוש בפלטפורמות דיגיטליות שיתופיות ,בניית ידע שיתופי וכו') ,משחוק ,חיפוש
מידע ,יצירתיות ועוד.
בתכנית קיים מגוון גדול של פעילויות בכימיה הקשורות לתכנית הלימודים ,ולכבוד
 150שנה לטבלה המחזורית תוצגנה בהרצאה פעילויות הקשורות לטבלה.
בואו ליהנות ,להכיר את התכנית ולקבל שפע של רעיונות להפעלה בכיתה!
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פחמימות או שומנים? זו השאלה!
ד"ר אסנת רוה ,חמד"ע  -מרכז לחינוך מדעי תל אביב ,הקריה האקדמית אונו החוג לספורטתרפיה
יוצאים לפעילות גופנית?
על מה יעבוד השריר ,על שומנים או על פחמימות? ואולי בכלל על חלבונים?
ואם יושבים לשמוע הרצאה? על מה יעבוד השריר עכשיו?
כיצד ניתן למדוד זאת? ואיך בכלל פעילות גופנית קשורה לכימיה?
מסתבר שאפילו כדי לצאת לריצה ,צריך לדעת כימיה.
בזמן פעילות גופנית ,תאי השריר מפיקים אנרגיה על ידי שריפת חומרי דלק .חומרי
דלק אלו הם הפחמימות והשומנים ,בהם משתמשים תאי השריר לסרוגין .מכיוון
שתגובת הפקת האנרגיה היא תגובת שריפה ,הרי שהבחירה בשומנים או בפחמימות נעשית על ידי שיקולים מעולם
הכימיה .בהרצאה נפתח צוהר לעולם הפיזיולוגיה של המאמץ ונמצא שם את הכימיה .נסביר מהי מנת נשימה ,מהו
שווי ערך קלורי ובאילו תנאים נגיע אל הסף האנאירובי ,כולם מושגים הנטועים עמוק בכימיה .על רקע הפופולאריות
הגוברת של פעילות גופנית ,שימוש במושגים אלו בכיתה ,עוזר לקרב את הכימיה לעולם התלמידים ולגוון את
הלמידה.
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חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

להתאמן על מצבי צבירה ..או כששפת הכימיה ושפת התנועה נפגשים
ד"ר איתמר ארז שידלוב :מורה לחינוך גופני בקריית חינוך ע"ש קציר ומרצה בנושא "פדגוגיה ותנועה" במכללת
וינגייט ובמכללת גבעת וושינגטון.
ד"ר מלכה יאיון :מורה לכימיה בקריית חינוך ע"ש קציר ,רחובות ,מרכז ארצי למורי הכימיה ,וחברה בקבוצת
הכימיה במחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן.
רוצים לחוות חוויה תנועתית כימית בנושא מצבי צבירה? לשמוע על שיעור
שניתן לקיים בבית ספר?
במסגרת שיעורי כימיה בבית הספר ע"ש קציר ברחובות ,מתקיים שיתוף
פעולה בין מורי הכימיה לבין המורה איתמר שידלוב ,מורה לחינוך גופני
המתמחה בתנועה ומחול .בשיעורים אלו תלמידים לומדים או מסכמים
נושאים בכימיה; כגון מעברי מצב צבירה ,מודל מבנה האטום או הקשר
הקוולנטי דרך תנועה.
השיעור מתקיים בסטודיו או בסביבה המאפשרת תנועה כדי לדמות את עולם הכימיה ברמה החלקיקית .בשיעור
המשלב תנועה ,יש להתייחס לפעילות כאל "מודל" לצורך המחשה.
בשנה שעברה היה ניסיון ראשוני מוצלח בהוראת מודל מבנה האטום .בתשע"ט הוחלט להמשיך את שיתוף הפעולה
בכיתות יוד בנושאים שונים :מעברי מצב צבירה ,מודל מבנה האטום והקשר הקוולנטי.
במסגרת הכנס המורים יחוו דוגמה של פעילות ויחשפו לתובנות על השימוש בכלי בכיתה.
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למידה מטעויות – לקיחת אחריות על הלמידה
ארנסטו זילברשטיין ,ב"ס על שם רבין ,קריית ים וב"ס שחקים ,נהריה
אוכלוסיית יעד :מורים בחטיבה העליונה
שיטת למידה מטעויות עושה שימוש בטעויות התלמיד לצורך למידה תוך ניצול
ההתרגשות והציפיה לדעת "איך היה במבחן" .בו זמנית ,השיטה משנה את הגישה
השלילית לטעויות אצל התלמיד לגישה פרואקטיבית של לקיחת אחריות .השיטה
מתגמלת את המאמץ הכרוך בתיקון הטעויות.
לפי השיטה המוצעת ,התלמידים יבדקו את הבחנים ,המבחנים או העבודות
שהם מגישים למורה כנגד פתרון שהמורה יפרסם ב Google Drive-מיד לאחר
הבחינה וימלאו דו"ח למידה מטעויות .המורה יבדוק את המבחן כרגיל וייתן בונוס
למי שמילא את דו"ח הטעויות.
המורה נדרש לשלוט באמצעים הטכנולוגיים ולהסביר לכל התלמידים את השיטה
עד שהתלמידים יתרגלו אליה .בנוסף ,המורה נידרש לפתור את המבחן מראש
כולל מחוון.
התלמידים נדרשים לבדוק את המבחן ,למלא דו"ח למידה מטעויות ולקחת אחראיות על הלמידה.
מאמץ זה הוא חשוב ביותר עבור התלמיד .התהליך מאמן את התלמיד לתת מעצמו ולהיות לומד עצמאי.
להלן ציטוט תלמידה י"ב לאחר מבחן שיווי משקל" :יצאתי מהמבחן בכימיה בתחושה קצת מבולבלת ,לא ידעתי
בדיוק איפה טעיתי או במה.
לאחר שהמורה שלח לנו את פתרון המבחן ,השוויתי את התשובות שעניתי עם הפתרון שלו ,מילאתי את הדו"ח
והבנתי בדיוק איפה טעיתי ואיך אני יכולה שלא לטעות בשאלות מסוג כמו אלה במבחנים הבאים".
המורים יקבלו קישור עם הדרכה בעזרת סרטוני וידיאו וקישור להדרכה דומה עבור התלמידים.
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חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

בונים חדר בריחה בנושא הטבלה המחזורית
ורד אדלר וחגית לוי
אוכלוסיית היעד :כיתות י-יב
"חדר בריחה" או "חדר מילוט" ( (Escape Roomהוא משחק שבו אנשים
ננעלים בחדר ביחד עם משתתפים אחרים וצריכים להשתמש בחפצים שונים
הנמצאים בחדר כדי לפתור סדרה של חידות ,למצוא רמזים ,לפענח צופנים
ולהימלט מהחדר בתוך זמן מוגבל.
חדר בריחה כימי ,כמו כל חדר בריחה ,דורש שיתוף פעולה ,מאתגר
מחשבתית ,מהנה ,מתקיים במרחב שמשרה אווירה ייחודית ואסתטית
ומשלב מידה נכונה של "מזל ומוח".
בחדר משולבים שני סוגי חידות :חידות "יבשות" שבהן נדרש ידע כימי כדי
לפתור את החידה ,וחידות "רטובות" שבהן יש לבצע ניסויים כימיים על מנת
להתקדם בתסריט החדר.
בקיץ תשע"ח התקיימה השתלמות בהנחיית ד"ר מלכה יאיון וורד אדלר ,אשר במהלכה בנו המורים המשתלמים
חידות לחדר בריחה חדש בנושא הטבלה המחזורית המתאים לכל שלב בלימודי הכימיה.
המטרה הייתה לבנות חדר בריחה שיגרום לתלמידים לבחור ללמוד כימיה ,או להרגיש שבחרו נכון.
המורים יצרו חידות מדהימות "רטובות" ו"יבשות" ,כאשר הפתרון לכל חידה הוא יסוד מהטבלה המחזורית .דרך
החידות התלמידים לומדים על תכונות היסודות ,שימושים ותגובות כימיות שונות.
החידות בנויות מחומרים הנגישים בכל מעבדת כימיה ומלוות בהסבר מפורט הכולל קבצים להדפסה .כל מורה יוכל
לקבל רעיונות לחידות וליצור לתלמידיו ,או יחד איתם ,חדר בריחה בכתתו.
בכנס נציג ונחווה חידות מתוך חדר הבריחה ונסביר כיצד ניתן ליצור מהן חדר בריחה שלם.
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משימות אינטראקטיביות מתוקשבות
מותאמות לסילבוס של תוכנית "מבוא לכימיה"
ד"ר אורית הרשקוביץ ,הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון
רן פיורקו ,הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון ובי"ס "רוגוזין" ,מגדל
העמק
אוכלוסיית יעד :כיתות י' הלומדות את תוכנית "מבוא לכימיה"
תכנית הלימודים "מבוא לכימיה" נועדה לתלמידי כיתה י' ללא קשר למקצוע בו
יבחרו להתמחות בהמשך לימודיהם בכיתות י"א-י"ב בחטיבה העליונה .מטרת
התכנית היא להנחיל לתלמידים אוריינות כימית לצד פיתוח מיומנויות חשיבה
בהקשרים המדעיים תוך קישורם לחיי היומיום.
למידת מבוא לכימיה מהווה הזדמנות עבור התלמידים הלומדים אותה להכיר את
יופייה של הכימיה והקשרה לחיי היומיום שלהם.
כיום ,אין מספיק חומרי לימוד ייעודיים ל"מבוא לכימיה" והמורים מתאימים ,במידת
האפשר ולפי ניסיונם ,את תכני הכימיה של תכנית הלימודים לסילבוס של מבוא
לכימיה.
במסגרת המרכז הארצי למורי כימיה פותחו בטכניון שבע יחידות הוראה המשלבות
אנימציות וסרטונים להוראה ולתרגול של נושאים ממגוון הנושאים מתוך הסילבוס
של התוכנית.
בכל יחידת הוראה פעילויות על פלטפורמת  Lnetפתוחות למורים ולתלמידים.
הפעילויות מבוססות על תכנית "מקוונים לכימיה" שפותחה על פלטפורמת Lnet
על-ידי ד"ר אורית הרשקוביץ .כל יחידת הוראה כוללת מגוון משימות אינטראקטיביות מתוקשבות וכן דפי הנחייה
למורה – היכן לשלבם ברצף התכנים בסילבוס – והנחיות לתלמידים כולל תוספות של תרגול במידת הצורך.
שבע יחידות ההוראה הן בנושאים:
•אנרגיה וקשרים כימיים
•חומרים אטומריים
•מושגי יסוד – פחמימנים וקבוצות פונקציונליות
•נפט כמקור לפחמימנים
•קשר קוולנטי יחיד
•קשר קוולנטי כפול ומשולש
•השוואה בין חומרים יוניים וחומרים מולקולריים
בכנס יוצגו דוגמאות מיחידות הוראה אלו וכן תובנות של מורה אשר שילב פעילויות אלו בכיתתו במסגרת לימוד
"מבוא לכימיה".
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חוברת תקצירים לכנס כימיה וספורט2018 ,

שימוש מושכל במשימות מקוונות
מבוססות טפסי גוגל ( )Google Formsבהוראת הכימיה
ד"ר אורית הרשקוביץ ,הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון
מרב ורסנו ,הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה ,הטכניון
אוכלוסיית יעד :כיתות יא' ,יב'
מיומנויות המאה ה 21 -כפי שהוגדרו במסמך הסטנדרטים של משרד החינוך כוללות בין
היתר אוריינות מידע ותקשורת בהן יש דגש על שימוש בכלים ממוחשבים מסוגים שונים
לצורכי הוראה ולמידה כולל שימוש במסמכי גוגל כמו וגם טיפול מושכל במידע ,הכרת
ייצוגיו השונים ,איתור מידע רלוונטי בדרכים שונות בהתאם לצורך בסוג המידע ,הערכת
מידע וייצוגו.
כחלק משילוב מיומנויות אלו בתוכניות הלימודים ,שולבה לראשונה ,בשנת הלימודים
הקודמת ,בחינת בגרות מקוונת.
בטכניון פותחו ,במסגרת המרכז הארצי למורי כימיה ,שש פעילויות על טפסי google
 formהכוללים שאלות מבחינות בגרות בשנים האחרונות ,ממוינים לפי הנושאים :מבנה
האטום איזוטופים ,מבנה וקישור ,חומצות ובסיסים ,חימצון-חיזור וסטוכיומטריה ,כימיה
של מזון ואנרגיה.
כל משימה כוללת שאלות רבות ברירה ,שאלות פתוחות ושאלת מאמר .השאלות הותאמו
למדיה המקוונת ,שולבו בה קישורים למידע רלוונטי באינטרנט ,סרטונים קצרים (במקום
תיאור מילולי של ניסוי לדוגמה) ,אנימציות ,מודלים וכדומה .התלמידים עונים בצורה
מקוונת על המשימה.
בנוסף ,פותחו  12משימות אורייניות מקוונות ,אף הן על טפסי גוגל ,במגוון נושאים בכימיה בשילוב שאלות עמ"ר.
שילוב משימות אלו בהוראת הכימיה מאפשרות לתלמידים להיות מוכנים יותר לבחינות הבגרות המקוונות וכמובן
מגוונות את ההוראה והלמידה ומקשרות את הנושאים השונים לחיי היומיום.
בקיץ התקיימה בטכניון השתלמות ,בה המורים פיתחו משימות לתלמידיהם על טפסי גוגל וההתלהבות הייתה רבה.
בכנס ,נציג את המשימות השונות ,יתרונות השימוש בטפסי גוגל לפיתוח משימות למידה כמו גם האתגרים ודרכים
להתגבר עליהם.
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שימוש בכלי "טפסי גוגל" ( )Google Formsככלי למידה משמעותית ולהערכה חלופית
מאת :ניר דהן ,תיכון "המושבה" זכרון יעקב ,תיכון "דרכא דנציגר" קריית שמונה
אוכלוסיית היעד :בעיקר כיתות יא' ו-יב'
חברת "גוגל" ציינה בשנה החולפת את יום הולדתה ה ,20-במהלך תקופה זו פיתחה
החברה כלים רבים ,ששימשו עד היום וממשיכים לשמש :גם את המורים וגם את
התלמידים.
אחד הכלים שהשימוש בהם תופס תאוצה לאחרונה הוא "טפסי גוגל" (Google
 .)Formsיתרונותיו רבים ומתאימים מאוד לשפה הדיגיטלית המתאימה לתלמידים
של היום .התאמה זו מאפשרת להשתמש בכלי זה גם ללמידה משמעותית וגם
להערכה חלופית.
בהרצאה הקצרה אתאר את השימוש בכלי ,אראה דוגמאות ,אדגיש את היתרונות
ואנסה להסביר מדוע החסרונות הקיימים כרגע – הם חסרונות זמניים בלבד.

בהצלחה!

28
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כיוונים והתפתחויות בהוראת הכימיה בישראל
ד"ר דורית טייטלבאום ,מפמ"ר כימיה ,אגף א' מדעים ,המזכירות הפדגוגית ,משרד החינוך

מקצוע הכימיה נמצא בתנופה גדולה מאד בשנים האחרונות .מספר התלמידים עולה
משנה לשנה ,מספר בתי הספר בהם מלמדים כימיה בהיקף  5יח"ל עולה בהתמדה,
ומספר המורים – זו כבר שאלה טובה עליה נרחיב את הדיבור בכנס.
קהילות מורי הכימיה ,שהן פרי יוזמה של מפמ"ר כימיה ,מתנהלות זו השנה הרביעית
ואף הן הולכות ומתבססות .הפיתוח המקצועי של מורי הכימיה משמעותי מאד לכל
אחד מהמורים ,ומנגיש את חזית הפדגוגיה בעידן הנוכחי .התלמידים לומדים כימיה
לא רק בין כותלי הכיתה אלא גם מחוץ לכיתה .מורים רבים מבצעים הערכה חלופית
ברמה טובה ,אבל עדיין יש לנו עבודה מרובה בתחום.

על כל אלו ועוד ,נדבר בכנס הארצי של מורי הכימיה.
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