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פתיחה

במרוצת שלושת העשורים האחרונים אנו עדים לשינויים קיצוניים המתרחשים על פני הגלובוס, כגון תהליכים 
הפוגעים בשכבת האוזון, תהליכים המובילים לתופעת הגשם החומצי וכמובן הרחבת אפקט החממה והתחממות 

כדור הארץ. התרחשויות אלו פגעו קשות במגוון הביולוגי והובילו, בין היתר, להכחדה של מינים בחי ובצומח. הגידול 
הדמוגרפי והתפתחות הטכנולוגיה, לצד סגנון חיים קפיטליסטי, משפיעים אף הם  באופן נרחב על כל מערכות כדור 
הארץ ברמה הגלובלית. בעקבות זאת, התחילה להתגבש ההבנה, שהמשך הפיתוח והכלכלה בדרך המקובלת אינו 

אפשרי לאורך זמן וכי המשאבים הטבעיים העומדים לרשותנו היום לא יהיו זמינים לדור הבא. כמו כן, התחדדה 
ההבנה, שענייני סביבה, כלכלה וחברה כרוכים אלה באלה ואי אפשר לטפל טיפול מעמיק באחד מהם בלי להתייחס 

לאחרים. העובדה כי יחסי הגומלין בין בני אדם לסביבה עברו שינוי קיצוני היא, לדעתם של מומחים רבים, הנושא 
העיקרי על סדר יומה של המאה העשרים ואחת. בעקבות שינויים אלה התפרסמו הצהרות ואמנות בינלאומיות רבות, 

המגדירות את הצורך בקיימות וקוראות לכל מדינות העולם לפתח תכניות לחינוך ולהטמעה של תהליך הקיימות. 
אחת ההחלטות האחרונות, שהתקבלה ב-2003 באו"ם, קבעה שהעשור בין 2005 ל-2014 יהיה מוקדש לחינוך 

לפיתוח בר-קיימא.
במאי 2003 קיבלה ממשלת ישראל החלטה לקדם מדיניות של פיתוח בר-קיימא בכל משרדי הממשלה.

משרד החינוך הקים צוות אשר בחן את הנושא על היבטיו השונים ופיתח תכנית שתוביל להטמעת הנושא במערכת 
החינוך. זאת, משום שלמערכת החינוך תפקיד מרכזי בעיצוב עמדות, בשינוי נורמות התנהגות וביוזמות לפעולות 

של נטילת אחריות אזרחית בכל הקשור לשמירה על איכות הסביבה. ההתנהגות הסביבתית של האדם מושפעת, 
בין היתר, מרמת הידע שלו בנושאים סביבתיים, מהמודעות שלו ומעמדותיו כלפי בעיות ונושאים סביבתיים, כמו גם 

מתפיסתו ביחס לשליטתו האישית בשמירה על איכות הסביבה. המורים נדרשים לספק לתלמידים ידע ומיומנויות 
הדרושים כדי להכשיר דור שינהג באחריות כלפי הסביבה - דור שיהיה מודע לבעיות הסביבתיות וינהג לפי הגישה 

המקיימת, דור בעל אוריינות סביבתית. 
מתוך מכלול הנושאים בתחום הקיימות בחרנו, במנהלת האנרגיה המתחדשת בחבל אילות, לתת את הדעת לקידום 

הידע והאוריינות בתחום האנרגיה הנקייה, תחום שהאזור בחר להוביל ברמה ארצית. 
בישראל, נושא האנרגיה נכלל בתכנית הלימודים החל מכיתה ד' ועד כיתה ט'. 

נושאי האנרגיה המתחדשת וההתייעלות האנרגטית חדשים כתחום ההוראה, עם זאת, נושאים אלה משולבים בתוך 
תכניות המדעים הקיימות.

בשנת 2008 הוקמה מנהלת האנרגיה המתחדשת אילת – אילות, במטרה לקדם את תחום האנרגיה המתחדשת 
כמנוף לפיתוח אזורי בערבה הדרומית ובאילת. בין שלל המטרות הושם דגש על פיתוח  החינוך והמודעות לנושא 

כבר בגיל הגן ועד לתיכון. זאת, כדי ליצור שפה מקצועית משותפת בכל הנוגע לתחום אנרגיה בת-קיימא, שאמורה 
לחולל שינוי מהותי בנוף ארצנו ובכלכלה המקומית.

מטרות התכנית

תלמידי מערכת החינוך באילת ובאילות יטמיעו מושגים ותפיסות בתחום פיתוח בר-קיימא, אנרגיה מתחדשת . 1
וחיסכון באנרגיה, יגבשו עמדות והתנהגויות של מעורבות ויזמות, ייטלו אחריות אישית שתוצאותיה - שינוי 

אורחות החיים כחלק מהיותם שגרירי התחום בארץ;
מערכת החינוך תוביל באופן הדרגתי להטמעת תודעה, ידע ואורחות חיים משמרים, בעיקר בתחום האנרגיה . 2

המתחדשת ואלה יוטמעו בקהילה האזורית כולה;
מערכת החינוך באילת ובאילות תהווה מקור מוביל לתכניות לימודים, להתנסויות לימודיות, למחקרים, . 3

לפרויקטים ולתחרויות הנוגעות לתחום האנרגיה המתחדשת ושימור אנרגיה, כחלק ממיתוג האזור בתחום 
האנרגיה המתחדשת;
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כשגרירי תחום האנרגיה המתחדשת יפעלו התלמידים והקהילה להטמעת תודעה וצריכה של אנרגיה . 4
מתחדשת בקרב התיירים והנופשים המבקרים באזור. כך, לאורך זמן, תהיה לתכנית השפעה  ארצית, בבחינת: 

אילת-אילות מובילים את השינוי!
באוגדן זה מופיעות תכניות חינוכיות בתחום המדעים, שנכתבו עבור תלמידים מגיל הגן ועד לכיתות ט'. 

התכניות נכתבו על ידי צוות מורים למדעים מאילת ומאילות, בהנחיה מקצועית של ד"ר אלי קלמנזון, אדווה אשל 
ורחל גלובמן. תכנית ייחודית נכתבה לכיתות ט' על ידי תמר פישל כחלק מעבודת המסטר שלה במכון הערבה 

ובאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בהנחיית ד"ר חנן גינת וד"ר אורית בן צבי אסרף. 
כל  התכניות שנכתבו מותאמות לסטנדרטים של משרד החינוך בתחום המדעים והן מיועדות להעשיר את החומר 

הקיים באופן הידידותי והברור ביותר.
התכניות שנכתבו:

גן חובה: האור - תועלתו וחשיבותו לאדם ולסביבה כיסוד מארגן;. 1

כיתות א'-ב': שימוש באנרגיה מתחדשת, הרחבה לתחום עונות השנה )התמקדות בשמש וברוח(;. 2

כיתות ג'-ד': הצעה ליום שיא בנושא תכונות חומרים ובנושא גורמים א-ביוטיים המשפיעים על הסביבה;. 3

כיתות ה'-ו': השמש, כדור הארץ ומה שביניהם;. 4

כיתות ה'-ו':  אנרגיה - מקורות וסוגים;. 5

כיתות ה'-ו': מקורות אנרגיה מתחדשים;. 6

כיתות ה'-ו': דרכים להפקת חשמל;. 7

כיתה ח': הצורן כבסיס לתאים פוטו-ולטאים;. 8

כיתה ח': האור - תועלתו וחשיבותו לאדם ולסביבה כיסוד מארגן;. 9

כיתה ח': תחנות כוח;. 10

כיתה ט': אנרגיה בציר הזמן – משאבים מתכלים ומתחדשים.. 11

בשנת הלימודים תשע"א הועברו התכניות, לראשונה, לתלמידים בבית ספר "מצפה ים" באילת ובבית הספר
"מעלה שחרות" שבחבל אילות, בליווי הפיקוח של משרד החינוך, מחוז הדרום. בשנת הלימודים הנוכחית - 

תשע"ב, מועבר פיילוט נוסף, שכבר הטמיע את ההערות משנת תשע"א. מחוז הדרום נתן את ברכתו לתכנית 
כתכנית העשרה לבתי הספר.

כל התכניות בנויות על העצמת חוויית הלימוד באמצעות יצירת עניין, הבנת עקרונות ויישומם וכמובן באמצעות 
יצירת קישור בין התלמידים, הידע הנלמד והעולם האמיתי הסובב אותם בכל הנוגע לאנרגיה בת-קיימא. 

דגש מיוחד הושם על כתיבת פעילויות מעניינות ומרתקות. 
חשוב לציין, שהתכניות המופיעות באוגדן זה אינן סוף הדרך. במהלך השנים הקרובות נוסיף כל שנה מערכים 

חדשים ורעיונות חדשים, באופן כזה שאפשר יהיה להורידם מהאתר ולהוסיפם לאוגדן. 
כמו כן, נציג ואף נמליץ על תכניות נוספות, בתחומי ידע שונים ולאו דווקא בתחומי המדע, שנכתבו על ידי משרד 

התשתיות וקבוצות כתיבה אחרות, באופן כזה שישלימו חסרים בכיתות שעבורן לא נכתבו מערכי הוראה.

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המנהלת ולעיין בחומרי הלימוד:
www.renewable-energy-eilat.org

energy@eilot.org.il :כתובת למשלוח בקשות
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הרחבה לנושא: עונות השנה

שימושי אנרגיה מתחדשת 

בחיי היום-יום
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שילוב תכנית אנרגיה מתחדשת בכיתות א'-ב'

מבוא
התכנית המתוארת בפרק זה משתלבת במסגרת הנושא "עונות השנה". ההרחבה ביחידה עוסקת בניצול השמש 

כמקור אנרגיה. התכנית מטפלת בנושא כנדרש בהתאם למסמך הסטנדרטים, תוך שימת דגש על אנרגיית השמש 

והשפעות האדם על הסביבה. במהלך התכנית התלמידים מתנסים בפעילות חקר באמצעות עריכת ניסוי, איסוף 

נתונים, הצגתם בטבלה, רשימה ודיאגרמה, והסקת מסקנות.

הפעילות המותאמת לרמת התלמידים, מעלה למודעות את ההתנהגויות השונות בקיץ ובחורף ומעוררת דיון בדבר 

השפעתו של האדם על סביבתו ומה ניתן לשנות )ובהתאם לסטנדרט משנה 2.2.ב. - התלמידים מכירים דרכים 

לניצול מקורות אנרגיה על ידי האדם ומבינים את ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלהן(. 

בתכנית המצורפת יחידת לימוד הבנויה מרצף של שישה שיעורים, המשלבים פעילות חקר, ניסויים בכיתה ופעילות 

חווייתית של התלמידים וכן סיור לימודי לסיכום יחידת הלימוד. הסיור הוא בגדר רשות ואינו חובה.

ליחידת הלימוד מצורפים דפי פעילות, דפי משחק וניסויים.
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מתווה מערך שיעור למורה
הרחבה לנושא: עונות השנה 

שם יחידת הלימוד: שימושי אנרגיה מתחדשת בחיי היום-יום
היחידה מיועדת לכיתות א'-ב'.

מיקום יחידת הלימוד: במסגרת הנושא "עונות השנה" - הרחבה ביחידה העוסקת בניצול השמש כמקור אנרגיה 
באילת ובחבל אילות.

המושגים שבהם נעסוק במהלך השיעור 
חום, קור, טמפרטורה, מד טמפרטורה;. 1
קירור וחימום; . 2
מקור אור טבעי, מקור אור מלאכותי, החזר אור;. 3
מוליכות חום, בידוד, מגוון חומרים, דיאגרמה, חיסכון באנרגיה;. 4
מכשירי חשמל, תחנת כוח, פחם, זיהום, מודעות ומעורבות;. 5
אנרגיית השמש, אנרגיית הרוח, אנרגיית המים;. 6
ניצול השמש כמקור אנרגיה בחבל אילות: מתקן המראות ומגדל השמש, פאנלים פוטו-ולטאים, מתקן בריכת . 7

מלח, תנור שמש, מתקן להתפלת מים, מאוורר קולט שמש.

מטרות היחידה
התלמיד יתנסה בחקר וילמד להסיק מסקנות על פי הנתונים שנאספו;. 1
התלמיד יכיר את הטבלה ככלי לייצוג נתונים;. 2
התלמיד יכיר את מד הטמפרטורה וידע כיצד הוא פועל;. 3
התלמיד יבחין בין התנהגות האדם בקיץ לבין התנהגותו בחורף;. 4
התלמיד יכיר בתועלת ובנזק שהשמש עלולה לגרום וינהג בהתאם;. 5
התלמיד יתנסה בעריכת ניסוי;. 6
התלמיד יכיר את תכונת הבידוד בחומרים שונים;. 7
התלמיד יכיר את הדיאגרמה ככלי לייצוג נתונים;. 8
התלמיד יתנסה בעריכת רשימה;. 9

התלמיד יבין את בעיות הסביבה הנגרמות על ידי תחנות החשמל;. 10
התלמיד יכיר את אנרגיית השמש, הרוח והמים כמקורות אנרגיה לא מזהמים;. 11
התלמיד יכיר מתקנים אזוריים המופעלים על ידי אנרגיית השמש.. 12

מטרות היחידה בהתייחס למסמך הסטנדרטים
סטנדרטים וציוני דרך מתוך המסמך "סטנדרטים וציוני דרך במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי" )טיוטה, 2004(:

1. מדעי כדור הארץ והיקום
סטנדרט תוכן 1.4: התלמידים יכירו מערכות בכדור הארץ וביקום ויבינו תופעות המתרחשות בהן; התלמידים יבינו  

                              את השפעת מעורבותו של האדם על מערכות כדור הארץ;
סטנדרט משנה 1.4.ב: התלמידים יכירו שינויים בכדור הארץ ותופעות מחזוריות הקשורות בתנועת כדור הארץ ואת 

                                   השפעתם על מרכיביו החיים והדוממים;
סטנדרט משנה 1.4.ג: התלמידים יבינו את השפעת מעורבותו של האדם על כדור הארץ.



 ציוני דרך )בהתאם למופיע בת"ל(                                                                              
• התלמידים יציינו  תופעות מחזוריות בכדור הארץ: יום ולילה ועונות השנה;	
• התלמידים יציינו מאפיינים מרכזיים בעונות השנה השונות )כגון: תנאי מזג האוויר, אורך היום והלילה(;	
• התלמידים יתארו תופעות הקשורות במזג האוויר ובשינויים שבו ביחס לטמפרטורה, לרוחות ולמשקעים;	
• התלמידים יתנסו באמצעי מדידה לאפיון מזג האוויר )כגון: מד טמפרטורה ושבשבת(;	
• התלמידים יציעו דוגמאות המתארות את השפעת האדם על סביבתו )כגון: בנייה, זיהום הסביבה(.	

2. מדעי החומר: תחום משנה - חומרים
סטנדרט תוכן 2: התלמידים יכירו ויבינו תכונות של חומרים, שינויים בחומר, שימוש בחומרים והשפעת ניצול  

                        החומרים על החברה ועל הסביבה;
סטנדרט משנה 1.2.ד: התלמידים יכירו משאבי טבע וניצולם על ידי האדם, יבינו את הקשר בין ניצול המשאבים  

                                 וזמינותם ויפתחו מודעות ואחריות אישית להשלכות של ניצול המשאבים על החברה ועל הסביבה.

ציוני דרך )בהתאם למופיע בת"ל(                                                                              
• התלמידים יביאו דוגמאות לתועלת המופקת כתוצאה משימוש בחומרים )בנייה, ביגוד, כלים(;	
• התלמידים יתארו דוגמאות להשפעות של שימוש האדם בחומרים על הסביבה )כגון: זיהום הסביבה והצטברות 	

חומרי פסולת(;
• התלמידים יציעו פתרונות לבעיות הנובעות ממעורבותו של האדם בסביבה ומהשפעתו עליה )כגון: בחירת 	

חומרים שאינם מזיקים לסביבה(. 

3. מדעי החומר: תחום משנה - אנרגיה
סטנדרט תוכן 2: תלמידים יכירו ויבינו מושגים ועקרונות מדעיים הקשורים באנרגיה, יכירו את השימוש באנרגיה 	 

ויבינו את השפעתה על האדם, החברה והסביבה;
סטנדרט משנה 2.2.א: התלמידים יזהו מקורות של חום ואור טבעיים )שמש( ומלאכותיים )נורה, נר(;	 
סטנדרט משנה 2.2.ב: התלמידים יכירו דרכים לניצול מקורות אנרגיה על ידי האדם ויבינו את ההשפעות 	 

החברתיות והסביבתיות שלהן. 

ציוני דרך )בהתאם למופיע בת"ל(                                                                              
• התלמידים יביאו דוגמאות לאמצעי חימום ותאורה בחיי היום-יום;	
• התלמידים יבדילו בין אור ממקור טבעי לאור ממקור מלאכותי;	
• התלמידים יכירו את התועלת והנזק שבחשיפה לשמש	

מבנה היחידה והנחיות למורה
רצף היחידה

שיעור 1: חקר המושגים חום וטמפרטורה;
שיעור 2: שינוי הטמפרטורה בעונות השנה;

שיעור 3: השמש כמקור אור וכמקור חום;
שיעור 4: התאמת הבית לעונות השנה;

שיעור 5: ייצור חשמל כגורם מזהם;
שיעור 6: ניצול השמש והרוח לייצור חשמל.

סיור לימודי ביטבתה ובקיבוץ סמר: השמש כמקור אנרגיה הרלוונטי לאזור.
כתובת לשאלות ולהתייעצויות

עינת אברהם תותי גרינגאוס 
054-5644163   052-8809694

 eravram@walla.co.il  Tuti88815@gmail.com
בית ספר "מעלה שחרות" בית ספר "מעלה שחרות"  
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מתווה והנחיות:  חשוב להסביר את כללי הזהירות והבטיחות בפעילויות!  הניסויים חייבים להיערך בנוכחות המורה!

מספר 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
)פירוט 
התכנים(

פעילותעזריםמושגים
הנחיות/הערות

שיעור 1
חקר 

המושגים 
חום 

וטמפרטורה.

איסוף נתונים 
משלוש פינות 

חקר שונות.
הצגת 

הנתונים 
והסקת 

מסקנות.
 

חום;
קור;

טמפרטורה;
מד 

טמפרטורה.

שלוש 
טבלאות 

שונות 
לאיסוף 

הנתונים 
בפינות 
החקר;

שלושה מדי 
טמפרטורה 

למדידת 
חום בכיתות 

ובחוץ;
שלושה מדי 
טמפרטורה 

למדידת חום 
בכוסות;
עיגולים 
מקרטון 

בצבעים: לבן, 
צהוב, אדום, 

ירוק, כחול 
ושחור.

פעילות חקר בפינות השונות;
מילוי טבלת נתונים.

הסבר על פינות החקר ועל אופן מילוי 
הטבלאות השונות. חלוקת הכיתה לשלוש 

קבוצות. כל קבוצה חוקרת פינה אחת:

1. מדידת חום בכיתה ממוזגת ולא ממוזגת 
ובחוץ.

2. מדידת חום בכוסות מים בטמפרטורה 
שונה.

3. בדיקת חום על ידי מגע של העיגולים 
הצבעוניים הנמצאים בשמש. 

חזרה לכיתה והצגת הנתונים. הסקת 
מסקנות:

• כדי למדוד חום אנו נעזרים במדי 	
טמפרטורה. 

• המדידה ביד אינה יעילה. 	
• ישנם סוגים שונים של מדי טמפרטורה 	

למטרות שונות. 
• כאשר הטמפרטורה גבוהה, המספר 	

יעלה וכאשר הטמפרטורה נמוכה, 
המספר ירד. 

• מודדים את הטמפרטורה במעלות 	
צלזיוס.



מספר 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
)פירוט 
התכנים(

פעילותעזריםמושגים
הנחיות/הערות

שיעור 2
שינוי 

טמפרטורה 
בעונות 
השונות.

התנהגות 
האדם בעונות 
הקיץ והחורף.
צרכים שונים 

בעונות 
השונות.
תועלת 

ונזקים של 
אנרגיית חום.

קירור;
חימום. 

דף עם 
היגדים 

המתארים 
את

התועלת 
שמביאה 

השמש 
והנזקים 

שהיא עלולה 
לגרום;

ציורי בובות 
ופרטי לבוש 

קיציים 
וחורפיים;

פאזל עם 
תמונה של 
חורף ושל 

קיץ;
תמונות של 

חפצים שונים 
המתאימים 

לשימוש 
בקיץ ובחורף.

פעילויות שונות בקבוצות, המתארות 
את התנהגות האדם בקיץ ובחורף ואת 

צרכיו בעונות השונות;
תועלת ונזק של אנרגיית החום. 

מחלקים את הכיתה לארבע קבוצות 
ומסבירים את המשימות השונות:

1. מיון של ההיגדים לפלקט המחולק 
לשניים: תועלת ונזק והוספת ציורים 

מתאימים.

2. הלבשת בובות בבגדים המתאימים 
לקיץ ולחורף. 

3. הרכבת פאזל - תמונה בקיץ ובחורף.

4. מיון חפצים לחורף ולקיץ - הדבקה 
על דף המחולק לשניים: חורף וקיץ. ניתן 

להוסיף פרטים על ידי ציור או הדבקה 
מעיתונים.

כל קבוצה תציג את עבודתה ותנמק את 
השיקולים לבחירה.

שיחת סיכום: מיזוג המוצגים בדגש 
על שינוי התנהגות האדם - מה אנחנו 

משנים בהרגלים בשתי העונות. כיצד אנו 
הופכים להיות חסכניים יותר ומותאמים 

יותר לעונה ולאזור שבו אנו חיים.
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מספר 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
)פירוט 
התכנים(

פעילותעזריםמושגים
הנחיות/הערות

שיעור 3
השמש 

כמקור אור 
וכמקור חום.

עריכת ניסוי 
המדמה את 

אור וחום 
השמש 

בעזרת מנורת 
ליבון. 

מקור אור 
טבעי;

מקור אור 
מלאכותי;

החזר אור;
בליעת חום.

מנורת ליבון;
בקבוק 

זכוכית עם 
מים;
מד 

טמפרטורה;
פלסטלינה.

עריכת ניסוי;
יצירת תמונה של מקורות אור טבעיים או 

מלאכותיים בעזרת 
פלסטלינה.

מדליקים את מנורת הליבון ומכוונים אל 
השולחן.

1. התלמידים יניחו את היד על השולחן וירגישו 
את החום הנפלט מהמנורה. 

שאלה: מה יקרה אם נניח בקבוק עם מים בין 
המנורה לבין היד שלנו? התלמידים ישערו את 

השערותיהם.
כאשר מניחים את הבקבוק, האור עובר דרכו, 

אך החום נבלע במים.

2. נבדוק את טמפרטורת המים בעזרת מד 
טמפרטורה )לאחר חצי שעה לפחות( ונראה 

שהמים מתחממים )ככל שהבקבוק קטן/שטוח 
יותר, התגובה תהיה מהירה יותר(.

ניסוי נוסף במקביל: להחשיך את הכיתה ולהאיר 
בעזרת פנס על דסקיות מחומרים שונים ולבדוק 

מי מחזיר אור )זו דוגמה לירח(.
שואלים את הילדים: האם הירח מאיר? האם 

הוא מקור אור? לא, הירח מחזיר את אור 
השמש. כל מה שאנו רואים הוא החזר אור 

מחפצים.
הילדים יציעו דוגמאות למקורות אור טבעיים 
ומלאכותיים ויצרו תמונה בעזרת פלסטלינה. 



מספר 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
)פירוט 
התכנים(

פעילותעזריםמושגים
הנחיות/הערות

שיעור 4
התאמת 

הבית לעונות 
השנה.

1. חזרה 
על הנלמד 

בשיעור 2 על 
ידי שאלות.

2. עריכת 
ניסוי הבודק 
את יעילות 
הבידוד של 

חומרים 
שונים.

3. ייצוג 
נתונים על 
דיאגרמה. 

4. הסקת 
מסקנות.

5. הסבר על 
שיעורי הבית.

מוליכות 
חום;

בידוד;
מגוון 

חומרים;
חיסכון 

באנרגיה;
שינוי 

התנהגות;
דיאגרמה.

קוביות 
העשויות 
מחומרים 

שונים + מד 
חום בכל 

אחת: עץ, 
קלקר, קרטון, 

מתכת, 
פלסטיק;

טבלה 
לרשימת 

טמפרטורה;
רשימת 

התוצאות 
על גבי פלקט 

מוכן מראש 
עם דיאגרמה 

מוכנה 
מראש לייצוג 

הנתונים.

עריכת ניסוי הממחיש את המושגים: 
חומר מבודד; רשימת נתונים בטבלה.

חזרה על שיעור 2: מהם הצרכים של האדם 
בחורף ובקיץ? כיצד צרכים אלה מתבטאים 

בתוך הבתים שלנו? באילו מכשירים אנו 
משתמשים בעונות השונות? 

הזדמנות להתייחס לשינוי התנהגות, כגון: 
האם כדאי להשאיר חלונות פתוחים בקיץ?

כפי שהאדם מושפע מחום וקור, גם חומרים 
מושפעים מהם.עריכת ניסוי לבדיקת יעילות 

הבידוד של חומרים שונים. ניסוי: הנחת 
קוביות עשויות מחומרים שונים בשמש + מד 
חום בתוכן. חשוב להניח את הקוביות בשמש 

לפני תחילת השיעור. 
בדיקת טמפרטורה בקוביות השונות ורשימת 

הנתונים בטבלה. הצגת הנתונים מהניסויים 
בדיאגרמת עמודים.

הסקת מסקנות: לכל חומר מבנה אחר. חומר 
מבודד הוא חומר המונע מעבר של חום וקור 

דרכו. 
קישור לפתיחת השיעור: בקיץ אנו רוצים 

למנוע מהחום להיכנס לתוך הבית ובחורף 
אנו רוצים לשמור על החום בתוך הבית.  

באילו חומרים כדאי להשתמש לבניית בית 
שיתאים לעונות השונות? 

מומלץ להשתמש בחומרים מבודדים לבניית 
בית על מנת לחסוך באנרגיה. דוגמה: איגלו.

הכנה לשיעור הבא:
חלוקה והסבר שיעורי בית: עריכת רשימה 

של מכשירים הפועלים על ידי חשמל בבית.
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מספר 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
)פירוט 
התכנים(

פעילותעזריםמושגים
הנחיות/הערות

שיעור 5
ייצור חשמל 
כגורם מזהם.

1. הסקת 
מסקנות 
משיעורי 

הבית.

2. הסבר על 
תחנת כוח על 

ידי
הדגמה.

3. זיהום 
ופתרון - 
מקורות 
אנרגיה 

מתחדשת.

4. הכנת 
כרזות 

לשמירה על 
כדור הארץ.

מכשירי 
חשמל;
חשמל;

תחנת כוח;
פחם;
זיהום;

אנרגיה 
מתחדשת;

מודעות 
ומעורבות.

להדגמה: 
קומקום 

ושבשבת; 
תמונות של 
תחנות כוח;
תמונות של 
מצבי זיהום;
בריסטולים 

וצבעים 
להכנת 
הכרזות.

הכנת כרזות לשמירה על כדור הארץ. 

1. הסקת מסקנות משיעורי הבית: האדם 
משתמש במכשירים רבים הפועלים על ידי 

חשמל. מאיפה מגיע החשמל? 

2. הסבר על תחנת כוח על ידי תמונות 
והדגמה:

מפעילים את הקומקום ורואים כיצד האדים 
מניעים את השבשבת.

3. שאלה: כיצד ניתן לחמם מים באופן 
שונה?

על ידי מדורה = עשן = זיהום )כמו בתחנת 
הכוח(.

ייצור חשמל בתחנת כוח מזהם את הסביבה. 
מהו זיהום? התלמידים יתארו דוגמאות של 

זיהום הנגרם על ידי האדם.
האדם חיפש מקורות אנרגיה לא מזהמים 
כדי לשמור על כדור הארץ. יש לשאול את 
הילדים האם הם מכירים מקורות אנרגיה 

נוספים. ישנם מקורות אנרגיה לא מזהמים: 
אנרגיה מתחדשת - רוח, שמש ומים 

)הרחבה בשיעור הבא(.
תליית תמונות של מצבי זיהום על הלוח 

הכיתתי. כיצד אנו מרגישים? מה ניתן 
לעשות? 

הכנת כרזות לשמירה על כדור הארץ 
בעקבות תמונות של מצבי זיהום או 

כרזות המבטאות קריאה לחיסכון בחשמל 
ולהקטנת הצריכה.



מספר 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
)פירוט 
התכנים(

פעילותעזריםמושגים
הנחיות/הערות

שיעור 6
ניצול 

השמש, 
הרוח והמים 

לייצור 
חשמל.

1. תהליך 
ייצור חשמל 
בתחנות כוח 

מזהם את 
הסביבה.

2. ניצול 
אנרגיית 
השמש 

ואנרגיית 
הרוח לייצור 

חשמל.

3. התנסות 
במשחקים 
המופעלים 

על ידי 
אנרגיית 
השמש 

ואנרגיית 
הרוח. 

דיון על מקור 
אנרגיה 

המתאים 
ביותר 

לאזורנו.

אנרגיית 
השמש;

אנרגיית 
הרוח;

אנרגיית 
המים;

תא פוטו-
ולטאי;
היפוך 

פעולה.

תמונות של 
טורבינות 
רוח, דודי 

שמש, 
סכר, לוחות 

סולריים;
תאים פוטו-

ולטאים, 
המפעילים 

דברים שונים;
שבשבות 

שונות 
)דוגמאות 

להכנה בכיס 
שבסוף 

הקלסר(.

התנסות בצעצועים המופעלים על ידי 
אנרגיית השמש והרוח.

קישור לשיעור הקודם: למדנו שתהליך ייצור 
חשמל בתחנות כוח מזהם את הסביבה. 
האדם חיפש פתרון לבעיה ומצא, שניתן 

לנצל את אנרגיית השמש, אנרגיית הרוח 
ואנרגיית המים לייצור חשמל;

הצגת תמונות של טורבינות רוח, דודי שמש, 
סכר, לוחות סולריים;

הדגמה והתנסות בצעצועים המופעלים על 
ידי אנרגיית השמש והרוח:  תא פוטו-ולטאי 

מפעיל מאוורר בכובע, משחקי לגו, שבשבות 
שונות;

הסבר מושג היפוך פעולה: כוח מניע  
מאוורר. רוח מסובבת שבשבת שמניעה 

מנוע/ כוח.

סיכום:  דיון על מקור אנרגיה המתאים 
לשימוש באזור אילת וחבל אילות + נימוקים. 
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מספר 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
)פירוט 
התכנים(

פעילותעזריםמושגים
הנחיות/הערות

שיעורים
7 ו-8 

סיור לימודי 
מסכם.

הכנה לסיור;
יציאה לסיור;
סיכום הסיור.

סיור לימודי כסיכום  יחידת הלימוד.
הסיור בחממת בית הספר וברפת יימשך 

כשעה.
הסיור בקיבוץ סמר תלוי בהסעה. ההסבר

על המתקן יימשך כשעה.
בשאר אזורי הארץ צריך לחפש מתקנים 
עם מערכות ומרכזי מבקרים או מתחמי 

הפעלות.
כיתות המגיעות מאילת לסיור בחממת

בית הספר יכולות לעצור בחניון יטבתה 
וללמוד על הפנלים הפוטו-ולטאים 

במקום לסייר ברפת.

הכנה לסיור: יש לתאם את הסיור עם 
האחראי בבית הספר "מעלה שחרות" 

ובקיבוץ סמר.
קישור לשיעור הקודם: האם אנו מנצלים את 

אנרגיית השמש באזורנו? יש לשאול את 
הילדים האם הם מכירים מתקנים הפועלים 

על ידי אנרגיית השמש.
בסיור נבדוק כיצד זה בא לידי ביטוי באזור.
נספר על המקומות שנבקר בהם: חממת 
בית הספר "מעלה שחרות", רפת יטבתה 

וקיבוץ סמר.
היכרות והסבר על המתקנים המופעלים על 

ידי אנרגיית השמש.
חזרה לכיתה וסיכום הסיור. מה משותף בין 

התחנות שביקרנו? 
בסביבתנו הקרובה אכן מנצלים את אנרגיית 

השמש לייצור חשמל. 



		 	 	 		מדדו	את	הטמפרטורה	בעזרת	מדי	החום	שבידכם: 	 	 מדדו	את	הטמפרטורה	בעזרת	מדי	החום	שבידכם: געו	בעיגולים	ודרגו:

טבלאות לשימוש בפינות החקר  ) שיעור 1(

טמפרטורהמיקום

___ מעלותכיתה ממוזגת

___ מעלותכיתה לא ממוזגת

___ מעלותבחצר

טמפרטורהכוסות

___ מעלותכוס 1

___ מעלותכוס 2

___ מעלותכוס 3

 6       -       1       צבעים
חם             קר

לבן

שחור

ירוק

אדום

כחול

צהוב
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לצלם צבעוני על בריסטול או לגזור מבריסטולים צבעוניים - שיעור 1
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כתבו את המילים"קיץ וחורף" במקומות המתאימים, והדביקו את התמונות הנוספות 
במקומות המתאימים. אפשר לצייר פרטים נוספים.

22
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ַהֶּׁשֶמׁש ּפֹוֶלֶטת ְקִריַנת אֹור ְוֹחם.

ְקִריַנת ַהֶּׁשֶמׁש ְמִאיָרה ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ.

ָּכְך ֲאַנְחנּו ּוַבֲעֵלי ַחִּיים ְיכֹוִלים ִלְראֹות.

ָּכְך ַהְּצָמִחים ְיכֹוִלים ִלְגּדֹל ּוְלִהְתַּפֵּתַח.

ְקִריַנת ַהֶּׁשֶמׁש ְמַחֶּמֶמת ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ.

ְּבִלי ְקִריַנת ַהֶּׁשֶמׁש ָהִיינּו קֹוְפִאים ִמֹּקר.

ֹחם ַהֶּׁשֶמׁש ְמַיֵּבׁש ֶאת ַהְּכִביָסה ֶׁשָּלנּו.

ַהְּקִריָנה ֲעלּוָלה ִלְגֹרם ְלִהְתַיְּבׁשּות.

ַהְּקִריָנה ֲעלּוָלה ִלְגֹרם ְלַמֲחלֹות עֹור ּוְלַמֲחלֹות ֵעיַנִים.

ֲחִׂשיָפה ִלְקִריָנה ֲעלּוָלה ִלְגֹרם ְלִהְזַּדְּקנּות ָהעֹור.

ֲחִׂשיָפה ִלְקִריָנה ֲעלּוָלה ִלְגֹרם ְלהֹוָפָעה ֶׁשל ְּכָתִמים ּוְנָמִׁשים.

ִנָּתן ְלַנֵּצל ֶאת ֶאֶנְרְּגַית ַהֶּׁשֶמׁש ִליִציַרת ַחְׁשַמל.

ֲחִׂשיָפה ַלֶּׁשֶמׁש ְמַאְפֶׁשֶרת ִחּמּום ַמִים )ְּבדּוד ֶׁשֶמׁש(.

גזרו והדביקו במקום הנכון:
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תועלת
שמש

נזק
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טיוטה להערות-
-
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טמפרטורהחומרים

עץ

קלקר

קרטון

מתכת

פלסטיק

זכוכית

דוגמה לטבלה לרישום 
תוצאות הניסוי )שיעור 4(

דוגמה לדיאגרמה לייצוג הנתונים

חומרים

עץקלקרקרטוןמתכתפלסטיקזכוכית

טמפרטורה
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