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 :למורה
צרפתייה, חלוצה בחקר -) הייתה מדענית פולניה1934-1867מארי קירי (

תופעת הקרינה הרדיואקטיבית, ונחשבה לפורצת דרך בתחומי הפיזיקה 
במדע הייתה רצופה במאבקים בשל היותה והכימיה. דרכה של מארי קירי 

אישה. כנשים מדעניות אחרות בעבר, נאלצה מארי קירי להיאבק על זכותה 
  להשכלה מדעית ועל זכותה לעסוק במדע.

 

היא לספר את סיפורה של מארי קירי, ולספר על הקשיים  מטרת השיעור
י פרסי שעמדו בדרכה, החל מלימודיה ועד לגילוייה המדעיים ולזכייתה בשנ

נובל. באמצעות סיפורה של מארי קירי יתוודעו התלמידות/ים לדמות מופת 
של אישה מדענית. היכרות זו תתרום להעלאת המודעות של התלמידות/ים 
לאי השוויון בין נשים וגברים, ועשויה לתרום גם להנגשת תחום המדע לילדות 

 ולעידודן לעסוק במדע. 
ורי שפה או מדעים. סיפורה של מארי ניתן לקיים את השיעור במסגרת שיע

קירי יוכל להבהיר יותר מהו מחקר ומהו תהליך החקר: הן מתוך ההיכרות עם 
מארי קירי, והן מתוך ההתנסות בתהליך של חקירה אודותיה. התלמידות/ים יתנסו בשיעור זה בקריאה ובכתיבה 

דע מטקסט מידעי, בבניית טבלה ובמיזוג של טקסטים מידעיים, בתרגול מיומנויות של איתור פרטים וחילוץ מי
בבית ספר היסודי 'נווה , מורה יעל פרייברג :את השיעור פיתחה .את השיעור מלווה מצגת של טקסטים קצרים.

 לציון.-חוף' בראשון
 

 נשים במדע
, 19-וה 18-ההיסטוריה היו נשים שעסקו במדע, אך רובן לא קיבלו את ההכרה על הישגיהן. במאות הלאורך 

בתקופה שבה המדע התקיים בבתי אנשים ולא במעבדות, היו רעיות ואחיות רבות שעסקו במדע, לצד בני 
ברים. התפיסה משפחתן הגברים. בימינו, יותר נשים עוסקות במדע, אך הן עדיין מיעוט לעומת המדענים הג

הסטריאוטיפית השלטת גם כיום היא שמדעים הוא תחום "גברי", והנשים המדעניות נאלצות להיאבק בתפיסות 
של נשים בהיסטוריה שהיו מדעניות החל מהעת  בוויקיפדיה הסוקר את פועלן 'נשים במדע'(מתוך הערך  . אלו

 העתיקה ועד לימינו).
 

 ?מדוע יש פחות נשים מדעניות
ההשפעה המגדרית על בחירת תחום לימודים ותחום עיסוק מתחילה כבר בשלב מוקדם בילדות, ונמשכת בתיכון 

של חלוקת המקצועות  ובאקדמיה. בנות ובנים מוכוונים לבחור בתחומים התואמים את התפיסה הסטריאוטיפית
ל"גבריים" ו"נשיים". מיעוט של ילדות בוחר ללמוד את מקצועות המדעים, ומעט מאוד נשים פונות ללימודים 
גבוהים במדעים כמו פיסיקה. מחקרים מראים שלמורות ולמורים יש ציפיות נמוכות יותר מבנות במתמטיקה 

כיתה: המשובים הניתנים לבנים מעודדים ומדרבנים יחס שונה ומועדף כלפי בנים ב ות/יםובמדעים, ושהם מגל
יותר, וכוללים הוראות לשיפור והכוונה לפתרון הנכון. כמו כן, בנים מצליחים נוטים לייחס את הצלחתם ליכולת 

ולכישרון, בעוד שבנות מצליחות ייחסו את הצלחתן להשקעה, ולנסיבות של 'מורה טוב', 'מבחן קל' או 'מזל'.  
ו שבנות מתפקדות טוב יותר במתמטיקה ובמדעים כאשר שיטות הלמידה מותאמות להן: בכיתות חוקרים גם מצא

עם מודל נשי וייצוג רב של בנות, ובלימוד בקבוצות קטנות ולא בהרצאות, ואילו דפוסי הוראה המעודדים 

 המדענית מארי קירי

http://kedmadrive.blog/2017/12/10/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2017/12/marie_curie.pptx
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2017/12/marie_curie.pptx
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2017/12/marie_curie.pptx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2
https://thescienceclassroom.wikispaces.com/file/view/Marie_curie_pic.jpg
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אה היא שבנות תחרותיות ולמידה אלגוריתמית פוגעים ביכולתן של בנות לנצל את מלוא הפוטנציאל שלהן. התוצ
בוחרות פחות במקצועות אלו בשל חוסר האמונה ביכולתן להגיע להישגים ובשל שיטות הוראה שאינן מתאימות 

 שהוגש לוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת). נשים במדעלסגנון הלמידה המועדף עליהן. (מתוך הדו"ח 
 

   השיעור הלךמ
  

 רקע: ראשון לקח
מטרת החלק הראשון היא לתת רקע כללי על מארי קירי, לפני היציאה לעבודה בתחנות.  ניתן להקרין חלק 

 )4:12, (החל מהדקה הסדרה שרגא ביש גדאמהסרטון על מארי קירי מתוך 
אחרי הקרנת הסרטון, המורה תציג את המצגת המצורפת למערך זה לתלמידות/ים, ותשוחח עמן/ם על מארי 

' באתר אאוריקה, קירי מארי' קירי המדענית: מי היא הייתה, ומה היא גלתה. בנוסף למצגת, ניתן להיעזר בערך
 וכן בספר 'מארי קירי' מתוך סדרת ממציאים ומגלים.

 

 חלק שני: עבודה בתחנות
למשל: 'מארי קירי  הכיתה תסודר במבנה של תחנות, בכל תחנה יונח מראש שלט עם שמה,סידור הכיתה: 

ומשפחתה'. בכל תחנה יונחו מראש גם כרטיסיית הנחיות לפעילות בתחנה, והחומרים שישמשו בתחנה. המורה 
תחלק את התלמידים והתלמידות לקבוצות, ותפנה כל קבוצה לתחנה אחרת. כל תלמיד ותלמידה בקבוצה 

  יקבלו תפקיד, בהתאם להנחיות שבכרטיסייה.
לתלמידים מה עומד לקרות בשיעור. היא תציג את התחנות ותסביר שהלמידה תתרחש  המורה תסבירפתיחה: 

בקבוצות, כל קבוצה תלמד על מארי קירי בתחנה אחרת, ואחר כך כל קבוצה תשתף את הכיתה כולה במה 
 .שלמדה

המורה תחלק את הכיתה לקבוצות, ותפנה כל קבוצה לתחנה אחרת. בכל קבוצה תמנה המורה בעלי/ות 
דים: יו"ר שאחראי/ת על כך שהפעילות תתבצע, אחראית/ת על הזמן, אחראי/ת על קריאת קטעי המידע, תפקי

 אחראי/ת על ביצוע התוצר, ואחראי/ת על הצגת התוצר במליאה בסיום.
 

 התחנות
 

  במצגת) 13(שקף  ומשפחתה קירי מארי – 1 תחנה
 

 :התחנה כוללת
  במצגת 1,3,5,12קטעי מידע בנושא: שקופיות. 
 .כרטיס הנחיות 
 .ציור של אילן יוחסין עם תיבות ריקות  

  

 ימארי קירי עם בתה איירין ג'ולי קיר
 מאתר ויקיפדיה. 

http://kedmadrive.blog/2017/12/10/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
http://most.gov.il/PromotingWoman/ReportsAndPublications/Documents/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JB5IxqjMRfs
https://eureka.org.il/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99_%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%99
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Irene_and_Marie_Curie_1925.jpg/800px-Irene_and_Marie_Curie_1925.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Irene_and_Marie_Curie_1925.jpg/800px-Irene_and_Marie_Curie_1925.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Irene_and_Marie_Curie_1925.jpg/800px-Irene_and_Marie_Curie_1925.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Irene_and_Marie_Curie_1925.jpg/800px-Irene_and_Marie_Curie_1925.jpg
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 קירימאבקיה של מארי  – 2תחנה 

 

  התחנה כוללת:
 מהמצגת 1,2,3,4,6 שקופיות :בנושא מידע קטעי. 
 הנחיות כרטיס. 

 

 
 

 במצגת) 14מפולין לצרפת (שקף  – 3 תחנה
 

 התחנה כוללת:
 מהמצגת 2,3,6 שקופיות א:בנוש מידע קטעי. 
 הנחיות כרטיס. 
 .מפת אירופה 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 כרטיס הנחיות - 2תחנה 
בתחנה זו תלמדו על מאבקיה של מארי 
קירי להיות מדענית. הכינו טבלה: בטור 

אחד רשמו את הכותרת: 'מכשולים 
רשמו  בדרכה של מארי קירי', ובטור השני

את הכותרת: 'כיצד פתרה אותם'. השלימו 
 .את הטבלה לפי קטעי המידע שקיבלתם

 

http://kedmadrive.blog/2017/12/10/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://sites.google.com/site/historyaniv/_/rsrc/1340191849061/home/hwlm-lpny-hrywn-hlwmy/hwlm-hmdyny---gbwlwt-wmdynwt/%D7%9E%D7%A4%D7%A6%20%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94.gif
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 קירי מארי של הגילויים – 4 תחנה
 

 התחנה כוללת:
 מהמצגת 7,10,11 שקופיות: בנושא מידע. 
 כנספח מצורף' (אאוריקה' מתוך' רדיום' על המידע קטע.( 
 הנחיות כרטיס. 
 מדבקה ללא) זכוכית או פלסטיק( ריק בקבוק. 

 
 
 
 
 
 
 

 נובל בפרס זוכה קירי מארי – 5 תחנה
 

 התחנה כוללת:
 מהמצגת 8 שקופית: בנושא מידע קטעי. 
 נובל פרס על נתונים עם מידע קטעי שני. 
 .כרטיס הנחיות 
  לכתיבה.גיליון קלף 

 
  כרטיס הנחיות - 5תחנה 

בתחנה זו תלמדו על תרומתה של 
מארי קירי לחברה. קראו את קטעי 
המידע, והכינו תעודת הוקרה למארי 
קירי על תרומתה לחברה כמדענית 

 .וכאישה
 

 

 
   

   

 

 מידע קטע: 5 תחנה 
 האנושית העשייה עבור ביותר היוקרתי לפרס נחשב נובל פרס

 עד. 1901 משנת החל מחולק הפרס. בפרט המדעית העשייה ועבור
 הזוכות מרבית). 5%( זוכים 840 מתוך נשים 44 בפרס זכו 2011

 בפרס זכו 2014 לשנת נכון. ולספרות לשלום נובל בפרס זכו) 27(
 נובל בפרס. בלבד נשים שתי מתוכם, איש 168 לפיזיקה נובל

מתוך בלבד. ( נשים ארבע מתוכם, אנשים 194 זכו לכימיה
 ). 2015הוויקיפדיה: זוכות פרס נובל עד 

 

 

  כרטיס הנחיות - 4תחנה 
בתחנה זו תלמדו על הגילויים של מארי 

קירי. הכינו מדבקה ל'קרינה 
רדיואקטיבית': קראו את קטעי המידע 

וכתבו על המדבקה תמצית של 
הדברים: מהי, מהם שימושיה ומהן 

סכנותיה. הדביקו את המדבקה על 
 הבקבוק.

http://kedmadrive.blog/2017/12/10/%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8
mailto:kedma10@netvision.net.il
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2#.D7.A4.D7.A8.D7.A1_.D7.A0.D7.95.D7.91.D7.9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2#.D7.A4.D7.A8.D7.A1_.D7.A0.D7.95.D7.91.D7.9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2#.D7.A4.D7.A8.D7.A1_.D7.A0.D7.95.D7.91.D7.9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%A2#.D7.A4.D7.A8.D7.A1_.D7.A0.D7.95.D7.91.D7.9C
http://www.zionistarchives.org.il/AttheCZA/PublishingImages/IMG_20140810_095906.jpg
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 חלק שלישי: הצגת התוצרים ודיון
נציגות/ים מהקבוצה את התוצר הקבוצתי  2יעברו התלמידות/ים בין התחנות, בכל תחנה יציגו  לסיכום השיעור

 .ויסבירו מה ניתן ללמוד ממנו על מארי קירי
 

 המורה תערוך דיון בכיתה סביב השאלות: 
 על מארי קירי?  ות/יםמה אתן/ם חושב 
 ?מהן התכונות שלה 
  ?מדוע היא נחשבת לדמות מופת 
  ללמוד?  על נשים נאסר על בעברמדוע לדעתכם/ן 
  ?מדוע לדעתכן/ם גם היום יש פחות מדעניות ממדענים 
  ?מה אפשר לעשות כדי לשנות את זה 
 ?איך הסיפור של מארי קירי יכול להשפיע על בנות ועל בנים 

 
 :ניתן להכין גם תוצר כיתתי משותף בדרכים שונות

אסף בתחנות השונות. להכין ביחד כריכה, ובתוכה לכתוב ולצייר את סיפורה של מארי קירי לפי הידע שנ .1
 .להציג את התוצרים של כל הקבוצות

להפוך את הכיתה לתערוכה במוזיאון, ולהזמין תלמידות/ים מכיתות אחרות לבקר בה ולשמוע הסברים על  .2
 .המוצגים השונים

 .ליצור משחק טריוויה על מארי קירי, או משחק מסלול הכולל תחנות בחייה .3
 .יחד ראיון עיתונאי: שאלות שהיו רוצות/ים לשאול את מארי קירילבנות  .4
 .דברים שלמדה שלא ידעה קודם, על גבי דף עם ציור מבחנה 2כל תלמיד/ה תכתוב  .5
 .בסרטון על עדה יונתלצפות  .6

 

 נספח: 
 (מתוך אתר אאוריקה)? מהו רדיום 4קטע מידע לתחנה 

(בעברית: אורית) הוא יסוד כימי רדיואקטיבי, פי מיליון יותר רדיואקטיבי מהאורניום. הרדיום  ,Radium רדיום
בעפרת אורניום.  1898-התגלה בפאריס על ידי הפיזיקאית הפולנית מארי קירי ובעלה הצרפתי פייר קירי ב

יין נשארה רדיואקטיבי. כך הסיקו על קיום יסוד רדיואקטיבי השניים הפיקו מהעפרה את כל האורניום וגילו שעד
הפולוניום). הם זכו על כך בפרס נובל  -זה היה הרדיום (ביחד עם יסוד נוסף שגילו שם  -שטרם התגלה 

(ובהמשך חייה, לאחר מותו של פייר, זכתה מארי קירי בפרס נובל נוסף והיתה האישה הראשונה שזכתה בשני 
  פרסי נובל).

משך המחקר גילו חוקרים שהרדיום גורם למחלות קשות ולכן פסק השימוש בו לשימושים מסחריים, כגון ייצור בה
של צבעים שזוהרים בחושך. קיים גם חשש שמותה של מארי קירי, מגלת הרדיום, נגרם מטיפול לא זהיר 

 .כנת שבהםברדיום. את יומני המחקר שלה עד היום מתקשים לקרוא, בגלל הרדיואקטיביות המסו
בתחילת המאה העשרים השתמשו ברדיום נוכלים רבים כדי למכור לציבור "תרופות פלא" למניעת מחלות 

גילוי הרדיום . ולשיפור כח הגברא. כתוצאה מבורות בתחום הרפואה באותה תקופה מתו אנשים רבים
 ת רבות בתחום הרפואה.והרדיואקטיביות השפיעו על פיתוחים מדעיים רבים, כולל הפצצה הגרעינית והמצאו
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