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הטבלה שמסדרת   –לקכם ודאי כבר מכירים את הטבלה המחזורית משיעורי כימיה  ח

את כל הְיסֹודֹות בעולמנו בסדר הגיוני. עוד לפני שמישהו חשב על פענוח מבנה  

האטום, הצליח המדען הרוסי, ִדיִמיְטִרי ִאיבנֹוִביץ' ֶמְנֶדֵלייב, להמציא טבלה ש"תעשה  

 סדר בבלגאן" 

העולם שלנו מורכב ִמְיסֹודֹות. מהם, בעצם, ְיסֹודֹות? ובכן, מדובר בחומרים שלא ניתן  

לפרק אותם למרכיבים נוספים בשיטות ִכיִמּיֹות. כשמחברים יחד מספר ְיסֹודֹות מקבלים  

ְמָצן. כיום ידוע,  ִתְרּכוֶבת של חומר חדש, כמו ַמִים, למשל, המורכבים ִמֵמיָמן ּוֵמחַ 

 ְיסֹודֹות ועוד כמה ְיסֹודֹות שהופקו ִבְדָרִכים ְמָלאכּוִתּיֹות.  92שבטבע יש 

  ארבעהאבל, לא תמיד הדבר היה כל כך ברור. בעולם העתיק האמינו, כי ישנם רק 

ְיסֹודֹות חשובים: מים, אדמה, אוויר ואש. כמעט אלפיים שנה עברו מאז ורק בתחילת  

החלו המדענים לגלות כי עולמנו מורכב למעשה מהרבה מאוד ְיסֹודֹות.   19-המאה ה

כבר אפשר היה    1830הם ערכו ניסויים רבים וגילו את ַהַחְמָצן, ַהַפְחָמן ועוד, ועד שנת 

 ְיסֹודֹות חדשים.  55-לספור כ

אולם, ככל שהתגלו יותר ְיסֹודֹות כך גם גברה המבוכה בקרב ַהַמְדָעִנים. הם חיפשו  

בכל מני   הְיסֹודֹותְדפּוס ְוַתְבִנית ְמׁשוֶתֶפת. חלקם אף ניסו לסדר את  -קשר בין הְיסֹודֹות 

דרכים ולמצוא קשר בין כולם, אך ללא הועיל. בדיוק בנקודה זו נכנס לתמונה ַהַמְדָען  

לסדר את   -, והצליח לעשות את מה שכולם נכשלו בו  ֶמְנֶדֵליברּוִסי ִדיִמיְטִרי איבנוביץ' הָ 

הְיסֹודֹות בטבלה אחת מסודרת. אבל, בואו נעשה גם אנחנו קצת סדר ַבָבָלָגאן...  

 ונתחיל מההתחלה. 

 ילד קטן ומוכשר 

ַחת ְבִסיִביר. ִדיִמיְטִרי איבנוביץ'  ְבטֹובֹוְלַסק, עיר ִנידַ  1837הסיפור שלנו מתחיל בשנת 

ְמרוַבת ילדים. בתור ילד פיקח וסקרן, הוא אהב   משפחהֶמְנֶדֵליב היה ֶבן ַהְזקּוִנים ב

מאוד לחקור ולערוך ניסויים ְבִכיְמָיה. אולם, אביו, שהיה מֹוֶרה ְלִסְפרּות, קבע שעליו  

ַהָלִטיִנית, נושאים שהיו שנואים עליו. מכיוון שִדיִמיְטִרי  ְלִהְתַעֵמק דווקא ְבִלימּוֵדי ַהְּיָוִנית וְ 

ובני משפחתו התגוררו במקום ִניָדח, הוא לא ידע דבר, למעשה, על תחום המדע, כי  

מאחיותיו, ְוָחַשף בפני הילד   אחת עד שבחור צעיר התחתן עם   - לא היה מי שיספר לו 

 המרתק של המדע.  עולם הסקרן את ה

לעולמו כשהיה צעיר ובאותו הזמן   הלךִמיְטִרי לא היו קלים כלל וכלל. אביו חייו של ִדי

ִנְשַרף ֵבית ַהֲחרוֶׁשת לזכוכית ֶׁשִפְרֵנס את כל בני המשפחה. אמו של ִדיִמיְטִרי, שהבינה  

מיוחד במינו, החליטה לארוז את חפציהם ולעבור   ילד כבר כי בנה הצעיר הוא 

בנה יזכה ְבַהְשָּכָלה ְנאֹוָתה. אולם, גם שם ציפתה להם  ְלמֹוְסְקָוה, שם קיוותה כי 

לקבל את ֶמְנֶדֵליב הצעיר. האם, שהייתה אישה   הסכימהאכזבה... אף אּוִניֶבְרִסיָטה לא 

ְנחּוָׁשה ועקשנית, החליטה לא להרים ידיים וביקשה עזרה מאחד מידידיו הישנים של  



לבסוף ַלָמכֹון ַהֶפָדגֹוִגי ְבֶסַנט   התקבל אב המשפחה. ואכן, בעקבות בקשתה, ִדיִמיְטִרי

 ֶפֶטְרְסבּוְרג. 

 מורה נערץ 

ִדיִמיְטִרי השקיע את כל ִמְרצֹו בלימודיו והמורים, שהבינו כי מדובר בצעיר מוכשר וחכם,  

בהצטיינות   לימודיםִאְפְׁשרּו לו לעסוק במחקר במקביל ללימודיו. לאחר שסיים את ה

י ְלָצְרַפת ּוְלֶגְרַמְנָיה ושם עבד יחד עם טֹוֵבי ַהַמְדָעִנים בעולם. כשחזר  נסע ִדיִמיְטִר 

שנים, הוא קיבל ִמְשָרה ִּכְפרֹוֶפסֹור ְלִכיְמָיה ְבאּוִניֶבְרִסיַטת    מספרְלרּוְסָיה, לאחר 

 ֶפֶטְרְסבּוְרג, אותה אּוִניֶבְרִסיָטה שסירבה לקבלו ְלׁשּורֹוֶתיָה בתחילת דרכו. 

ִדיִמיְטִרי, שאהב מאוד את מקצוע ַההֹוָרָאה, ביקש לשתף את תלמידיו בחידושים שחלו  

בתחום ַהִכיְמָיה בשנים האחרונות, אולם אז נתקל בבעיה... ְברּוְסָיה כולה לא היה אף  

ִכיְמָיה מעודכן. ִדיִמיְטִרי הבין כי אי אפשר ללמד ִכיְמָיה במצב כזה ולכן החליט    ספר

תמו בעיותיו. כשהחל לבסוף בכתיבת   לא יְמָיה ַעְדָּכִני. אבל, גם כאן לכתוב ספר כִ 

הספר, הבין ִדיִמיְטִרי שזה לא יהיה פשוט, כל עוד יימשך הָבָלָגאן בכל הנוגע לְיסֹודֹות  

 . עולם הקיימים ב

אן  גָּ לָּ  עושה סדר בבָּ

ִדיִמיְטִרי ֶמְנֶדֵליב, שמעולם לא ִנְרַתע ֵמֶאְתָגִרים, החליט כי עליו לפתור קודם כל את  

הבעיה הקשה הזו. כמו מדענים רבים בתקופתו, האמין ִדיִמיְטִרי כי העולם אינו מורכב  

ביניהם חוקיות כלשהי, ולכן ישנה אפשרות   היות אוסף מקרי של ֶחְלִקיִקים וכי חייבת למ

קלפים, החליט   שחק ְיסֹודֹות בצורה מסודרת ומאורגנת. ִדיִמיְטִרי, שאהב ללסדר את ה

לגשת לפתרון הבעיה בדרך מקורית. הוא הכין כרטיס מיוחד לכל יסוד ועליו כתב את  

 . יסוד שמו ותכונותיו של אותו 

ואז החל לשחק... הוא סידר את הְיסֹודֹות, מיין אותם וניסה למצוא ביניהם קווי דמיון  

בדיוק, במהלך אחת מנסיעותיו לבית הכפר   1869בפברואר  17-שותפים. ואז, במ

את הְיסֹודֹות בשורות ועמודות לפי סדר עולה   סדר שלו, גילה ִדיִמיְטִרי לפתע כי ניתן ל

של ִמְׁשָקָלם ָהָאטֹוִמי. בשורות ָהאוְפִקּיֹות של הטבלה השתנו תכונות הְיסֹודֹות בהדרגה  

ִכִּיים ניצבו משפחות של ְיסֹודֹות דומים. וכך, בעצם, נולדה לה ַהַּטְבָלה  ּוַבּטּוִרים ָהֲאנָ 

 של הְיסֹודֹות, בה אנו משתמשים עד היום.  ְחזֹוִרית ַהמַ 

עובדה נוספת ֶׁשִנְזֶקֶפת ִלְזכּותֹו של ִדיִמיְטִרי היא שהשאיר ְבַטְבָלתֹו מספר משבצות  

 מה שאכן קרה.  –כשיימצאו ְיסֹודֹות נוספים   וטען כי אלה יתמלאו ְבבֹוא ָהֵעת  ריקות 

שבימיו עוד לא הצליחו   עובדההישגו של ִדיִמיְטִרי היה באמת חשוב, במיוחד לאור ה

בכלל ְלַפְעֵנַח ֶאת ִמְבֵנה ָהָאטֹום. הוא זכה להערכה ולהוקרה בכל ֵאירֹוָפה בעקבות  

ְכֵסְך ִדיִמיְטִרי עם הממשל ועזב את  , מולדתו, ִהְסתַ רּוְסָיההישגיו המדעיים, אך דווקא בְ 

 משרתו המכובדת. 

נקרא על   1955, ובשנת  1907בינואר   20-ִדיִמיְטִרי ֶמְנֶדֵלייב נפטר ְבֶסַנט ֶפֶטְרבּוְרג ב

 ֶמְנֶדֶלְביּום.  היסוד:  –  101שמו ְיסֹוד ִכיִמי ִסיְנֶתִטי חדש, שמספרו 

 עבור התלמידים: מילכה ברקו גרש חידה  ריכה לקובץ ע

 


