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מקומות ישיבה                                                   5בחזית הכיתה צריך לסדר חצי מעגל עם . 1

                 , A4בריסטולי 10  -כבתלבושות ה לעהאחראים יש לצייד את . 2

                                                                               .כתרים בצורת למשל ,מציגים שלטי זהותלהכין לכדי 

                                                          טוש ללוח וכדור פלסטלינה.אפשר מיקרופון מאולתר לקריין : . 3

שתי  תפאורה מתאימה לתיאור שליציירו תלמידים על הלוח . 4

 .                                                                                                  יסודות ותרכובות הערים:

 (טלפון צלצול –פעמון קול . 5

 

עיר היסודות  נעסוק בשתי ערים: ח: בסדרת תכניות האירוקריין

, ונבחן את הקשר נכיר את תושביהן הקטנה, ועיר התרכובות הענקית.

 ביניהן.

                                                         אורחנו הפעם יהיו תושבים מעיר היסודות:

 אדון מימן -הראשון שנזמין

 

 )נכנס( -מר מימן

 ) מחיאות כפיים( -קהל

 

מר מימן, כמה טיפוסים שונים של תושבים מתגוררים בעיר  -קריין

 היסודות?

 

פוסי יסודות שונים, שכמובן נבדלים זה יט 100בעיר היסודות כ  -מימן

מזה במספר הפרוטונים שבגרעיניהם, אך גם בתכונות מאפיינות 

 אחרות כמו: הולכה חשמלית, צבע, מצב צבירה וכו'.
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וספר לנו על הקשר שלך עם מר מימן, תאר לנו את עצמך,  -קריין

 תושבי עירך.

 

פרטורת החדר אני גז חסר צבע, יש לי אני הקל שביסודות, בטמ -מימן

                                                   .Hבגרעין פרוטון אחד, וסובב אותי אלקטרון אחד. סימני הכימי 

מבחינה חברתית אני קצת מבודד, מצד אחד אני מרגיש קירבה 

: הליתיום, הנתרן, המתכות האלקליותממשפחת  למשפחת היסודות

כי גם להם יש נטייה למסור אלקטרון  -האשלגן, הצזיום והפרנציום

    -אחד בעת יצירת קשר, אבל בכל זאת אני לא ממש שייך אליהם

 אני גז, והם לא, אני מוליך גרוע, והם מוליכים טוב.

 

 יש לך אילו שהן תכניות לגבי העתיד? -קריין

הם מימנים לשעבר, נישאו אף  -תראה, חלק מהאחים שלי -מימן

 , סוכר H2O ליסודות שונים ועברו לעיר התרכובות, למשל: המים

, והם חומרים חשובים ומפורסמים, וזה אולי גם מה C6H12O6גלוקוז 

 שיקרה לי. נראה....

 נודה למימן, ונעבור לאורחנו הבא. -קריין

 )נכנס( -ארגון

 )מחיאות כפיים( -קהל

 שלום לך ארגון -קריין

  שלום -ארגון

אני חייב לציין בפני הקהל, שקשה היה לשכנע אותך להגיע,  -קריין

 ואני שמח שבכל זאת אתה כאן.

 18פרוטונים ו  18תראה, זה נכון. יש לי  -)באדישות( ארגון

אלקטרונים המסודרים באופן יציב מבחינה חשמלית ואנרגטית, אני 

           -ני משפחתילא מעוניין לצור קשר עם אף אחד, כמו גם שאר ב

 , הקריפטון, הקסנון והרדון.ןהניאו, יוםלהגזים האצילים: הה
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 האם ידוע לך שרבים מהיסודות שואפים להדמות לכם? -קריין

 אותי. ןמענייאישית אני יודע על כמה, אבל זה ממש לא  -ארגון

שכן של ארגון, ומעריץ  -אני מבקש להזמין לבמה את מר כלור -קריין

 לו.נלהב ש

 ) נכנס( -כלור

 ) מחיאות כפיים( -קהל

 שלום לך כלור -קריין

  שלום, שלום -כלור

אני חייב להגיד לך, שכשאני מסתכל על הארגון אני מתקנא : כלור

                                                                                                                   ר.ּוחַלבַ בשלווה שיש 

אני מודע לכך, שאף פעם לא אוכל להיות ממש כמותו, וזה די מתסכל, 

כי אני כל כך קרוב אליו, ובכל זאת רחוק, וזה מה שגורם לי להיות 

 חסר מנוחה.

 

 אני קולט בדבריך מצוקה,  ועולה במוחי כרגע רעיון... -קריין

יודע כי מספר הפרוטונים לא ניתן לשינוי, אבל מה עם  יבוודאאתה 

למה שלא תוסיף אלקטרון אחד ותרגיש כמו  –מספר האלקטרונים? 

 מלך?

 

ההלוגנים, לכולם  -מי יהיה מוכן לתת לי אלקטרון? בני משפחתי -כלור

 ח?ובכ אותה בעיה בערך, שניקח

אתה יודע מה? נוכל להפנות בקשתך זאת לבני עירך, ונראה  -קריין

 מי יתקשר במהלך התוכנית.

 )צלצול(

 .םאליהנעבור  -אני שומע שיש כבר פונים -קריין

 עם מי אני מדבר? -קריין
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 )בקופצנות( 11, מספר שלום, שמי נתרן -נתרן

אני מעריך כבר מזמן אני רוצה להתחבר עם משהו כמו הכלור,  -נתרן

 ההלוגנים. -מאוד את בני משפחתו חמי המזג

אשמח להרגיש כמו  הכלור אני חושב שאנחנו מתאימים, כי אני כמו

                                                                                                     בני משפחת הגזים האצילים.

                                                                                -ןהניאוהכי קרוב זה דווקא  -לגבי

גם אני יודע, שמבחינת הפרוטונים, לעולם לא אוכל להיות כמותו, 

 הכלור יהיה חשבתי שאם  -אולם מבחינת האלקטרונים הסובבים

 פעולה. ואני מעוניין לשתף אית -מעוניין לקבל ממישהו אלקטרון

 כלור, מה אתה אומר? -קריין

תן לי יאלקטרונים. אם י 11פרוטונים ו  11בוא נראה: לנתרן יש  -כלור

אלקטרונים  10פרוטונים, אבל רק  11לו עדיין  ואלקטרון אחד, יישאר

 ליון חיובי. ךהפוישליליים, כלומר: הוא 

                              אלקטרונים.  17פרוטונים ו  17ואני לעומתו, יש לי כרגע 

 אם יתווסף לי עוד אלקטרון שלילי אחד, אהפוך ליון שלילי.

נהדר!                                                                                                                 

 אני מרגיש כבר את הלהט, מת להתחבר אליו!

ע שקיימת משיכה בין גופים הטעונים מטען אתה בוודאי יוד -קריין

 חשמלי מנוגד.

אני יודע, וברור לי שאז נחייה כחטיבה אחת, תכונותינו  -כלור

                                             -המקוריות ישתנו, ונאלץ לעבור לעיר התרכובות

 אבל אני הולך על זה.

עומדת לקראת סיום. אני תקווה שמיזוג  תכניתנוצופים יקרים.  -קריין

זה יתקיים ויצליח, ומי יודע, אולי באחת מהתוכניות הבאות נזמין את 

הפעם כנציג מקורב, ידיד מעיר  -יהחומר החדש: נתרן כלור

 התרכובות, וכמובן נשתדל לסייע לחומרים אחרים אם נוכל.
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