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מתווה למערך שיעור למורה
הרחבה לנושא: טבלה מחזורית

שם היחידה - צורן )סיליקון( כבסיס לתאים הפוטו-וולטאים

היחידה מיועדת לתלמידי כיתה ח’, כחלק מנושא הכימיה.

מיקום יחידת הלימוד: הרחבה לשיעור - הטבלה המחזורית, הנלמדת במסגרת התכנית למדעים וטכנולוגיה בחט”ב 
)כיתה ח’(. ההרחבה היא בנושא היסוד צורן/סיליקון. מושם דגש על מוצרי הצורן וביניהם תאים פוטו-וולטאים, המהווים 

מרכיב עיקרי במערכות להפקת חשמל מאנרגיה סולארית.

ידע מקדים הכרחי 
היכרות עם הטבלה המחזורית. 

הידע המקדים שהתלמידים רכשו עד כה, וחייבים כתנאי לשיעור זה: יסוד, משפחה, מבנה האטום, תכונות חומרים 
והרכבם, מתכות/אל מתכות, מוליכות, מוליכים למחצה, דמויי מתכות.

מבנה היחידה
א.  יחידה זו מורכבת משלושה עד ארבעה שיעורים, כחלק מהרחבה של נושא הטבלה המחזורית כמצוין לעיל.

ב.  השיעורים מתבססים על מצגת, שבה משולבים: שאלות מנחות לתלמידים, סרטים, ניסויים בכיתה ומטלות לבית.
ג.  מצורפות שתי ערכות ניסוי והדגמה, הכוללות: 

, חוטי חשמל, סוללות ובית סוללות, מד מתח ומד זרם. • גבישי צורן, גזיה, כף לשריפה, ספטולה	
סוללות, חוטי חשמל, מד זרם ומד מתח. • לוחות פוטו-וולטאים בגדלים שונים, נורה ובית מנורה, סוללות ובית 	

מפת המושגים שבהם נעסוק במהלך השיעור
אקולוגיה, קיימות, צורן, תכונות של מוליכים למחצה, תאים פוטו-וולטאים, מערכת פוטו-וולטאית, אנרגיה סולרית, 

אנרגיה מתחדשת.

מטרות היחידה
א.  התלמידים יבינו את הקשר בין צורן כיסוד על תכונותיו לבין שימוש בתכונות אלו כחלק מפיתוח מדעי-טכנולוגי  

    - ועד לפיתוח תאים פוטו-וולטאים - טכנולוגיה ליצירת אנרגיה מתחדשת.
ב.  התלמידים יתנסו בתכנון ניסויים, על בסיס הידע הנצבר ביחידה.

ג.  התלמידים יתנסו בעריכת ניסויים, באיסוף הנתונים ובהסקת מסקנות. 
ד.  התלמידים יפנימו את הצרכים הקיומיים )קיימות( והכלכליים בשימוש באנרגיה מתחדשת, בדגש על הייחודי 

    באזור אילת וחבל אילות.
ה.  התלמידים יאמצו התנהגות חסכנית.    
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יעדים / תוצרים צפויים
הטמעת התנהגות משמרת וחוסכת בקרב התלמידים שלמדו את היחידה:

א.  התלמידים יגישו עבודה בנושא השימוש באנרגיה מתחדשת באזורנו, בדגש על היבטים שונים.
ב.  התלמידים יגדירו תכנית אישית לחיסכון באנרגיה שהם לוקחים על אחריותם - חיסכון בחשמל. התוצר  

     - שינוי התנהגות צרכנית של התלמידים.
ג.  התלמידים יגדירו תכנית השפעה על התנהגויות חסכניות בסביבתם הקרובה ויבנו תכנית יישום: 

    למשפחה, לכיתה, לבית הספר.

מערך ודגשים
שקופית 1-2: פתיחה. חיבור היחידה לנושא הנלמד בכיתה.

שקופית 3-8: הצגת החומר צורן באמצעות חידה. הרעיון הוא להראות שהצורן מופיע בחלק מהתרכובות הנמצאות 
בשימוש אצל האדם, כהכנה להסבר על התכונה שבה אנו רוצים להתמקד - יצירת זרם חשמלי.

שקופית 9: ניסוי. על התלמידים לתכנן ניסוי, על בסיס התכונות של הצורן, שאותן הכירו בשיעורים קודמים. 
התכונות הן: הולכת חשמל, חום וברק.

רצף הלימוד
א. רקע - אקולוגיה, קיימות והקשר לאנרגיה מתחדשת.

ב. הצורן - בטבלה המחזורית.
ג. הצורן בטבע.

ד. תכונות הצורן.
ה. ניסוי.  

ו.  הצורן כמקור מתח.
ז.  דיון כיתתי בנושא. 

ח. הצורן כיסוד לתאים פוטו-וולטאים.
ט. דיון כיתתי בנושא יתרונות וחסרונות בניצול אנרגיה מתחדשת.

י.  מטלה מסכמת לבית - כיצד ביכולתי לחסוך באנרגיה. הסתכלות כלכלית על חשבון החשמל הביתי.
יא. ניתוח עבודות הבית, משמעויות לגבי התנהגויות מחייבות - מה אני יכול לקחת על עצמי? איך אני יכול 

      לחסוך? כיצד אבדוק את עצמי?
 -   על מי עוד אני / אנחנו כקבוצות / כיתה יכולים להשפיע לחיסכון באנרגיה?

כתובת לשאלות ולהתייעצויות: 
עינת אברהם, טלפון: 054-5644163
einata@school.ardom.co.il :דוא”ל
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                      מתווה והנחיות

מס. 
השיעור 
והנושא

הנחיות/הערותשקפיםמושגיםמטרותרצף ההוראה

שיעור 
מספר 1 - 

הצורן - 
הרחבה 
לנושא 

הטבלה 
המחזורית

האם הצורן 
יכול להוות 

מקור מתח?

הצגת נושא 
השיעור

- קישור לשיעורים 
  הקודמים.

- פתיחת חלון לנושא 
  האנרגיה המתחדשת 

  כחלק מקיימות 
  ואקולוגיה.

קיימות, 
אקולוגיה

הצגת נושא השיעור ומטרת השיעור: קישור 1
לנושא הקיימות והאקולוגיה ואנרגיה סולרית 

)יש לוודא שהמונח “אנרגיה סולרית” מוכר 
לתלמידים(.

הצורן בטבלה 
המחזורית

- היכרות עם תכונות 
   הצורן על בסיס 
   מיקומו בטבלה 

   המחזורית. 

הצגת הצורן ומשמעות מקומו בטבלה 2,3צורן, סיליקון
המחזורית.

תצורת הצורן 
בטבע, בשימושי 

יומיום

היכרות עם שימושי 
הצורן ומקום הימצאו 

בטבע.

תחילת השיעור כחידה לתלמידים.4,5,6
לאחר מכן: 

הצגת הצורן בשימושיו ביומיום )להראות 
שהצורן נמצא בחלק מהתרכובות 

המשמשות את האדם(.
הצגת מקום הימצאו של הצורן בטבע.

התלמיד ינסה, על תכונות הצורן
סמך ידע קיים, לנבא 

מהן תכונותיו הכימיות 
והפיסיקליות של הצורן.

- דגש  על תכונות הצורן ביסודות הסגולים 7,8
)טבלה מחזורית( בין מתכות לאל-מתכות.

- בשקף 8 - נסו להוביל בכיתה דיון זוטא על  
  תכונות הצורן. שאלות מנחות:

  מהן תכונותיהן הבולטות של היסודות בצבע הכחול?
  מהן תכונותיהן של היסודות המסומנים 

  באדום? לאור מיקומו, מה ניתן להסיק על הצורן?

- התלמיד ילמד תכנון ניסוי 
  לתכנן ניסוי.

- התלמיד יגלה 
  וינסח את  תכונות 

  הצורן.
- סיכום התכונות עד 

  כה.

- הנחיות לתכנון הניסוי:9,
  על התלמידים לתכנן ניסוי על בסיס  

  התכונות שלמדו בשיעורים קודמים.     
  התכונות הן: הולכת חשמל וחום, ברק וכו’. 

  המורה צריך לבדוק האם תכנון הניסוי נכון,   
  אך לבסוף כולם עושים את דף ניסוי  

  מספר 1, המתמקד ביכולתו של הצורן 
  להעביר זרם חשמלי )מצורף בנספחים(.
- לצורך הניסוי נדרשים: גבישי צורן, חוטי 
  חשמל, סוללות, בית סוללות, מד זרם  

  )כמפורט בדף הניסוי(.
- מומלץ לחלק את הכיתה לזוגות או  

  לשלישיות לצורך עריכת הניסוי.
- יש להקפיד על שלב תכנון הניסוי ואישורו.

- סיכום התכנון, דגש על צעדים נכונים  
  בתכנון, בחירת האמצעים וכו’.

הבנת מבנה	  
הקשרים 

ביסוד צורן.
- דיון כיתתי

התלמיד יכיר את 
תכונות הצורן והשינויים 

שחלים בו:
-  מבנה הקשרים  

   ביסוד צורן;
- השינויים שחלים 

   בצורן בעקבות טיפול 
   כימי )חימום(;

- הבנת המשמעויות  
  המעשיות של שינויים  

  אלו )יצירת חשמל(.

הצורן כמוליך 
למחצה,
תרכובת

- הצגת מבנה הקשרים ביסוד צורן.10-15
- דיון בשינויים החלים בצורן בעקבות  

  ‘טיפול כימי’: חימום.
- מעבר מתכונות החומר צורן לתכונות 

  של התרכובת. דגש על הנושא  
  החשמלי.

- הפיכת הצורן למקור מתח.
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מס. 
השיעור 
והנושא

הנחיות/הערותשקפיםמושגיםמטרותרצף ההוראה

שיעור 
מספר  3 - 
סיור להכרת 

מתקן 
פוטו-וולטאי

סיור לרפת / 
חניון יטבתה

- התלמיד יראה 
  תא פוטו-וולטאי  

  בשימוש יומיומי.
- התלמיד יבין את 
  החיסכון האפשרי 

  בחשמל על ידי 
  שימוש בתא 
  פוטו-וולטאי.

- התלמיד יכיר את 
  הבעיות בהפעלת 

  מערכת תאים 
  פוטו-וולטאים.

- תפקידו של הסיור הוא לחבר את 
  התיאוריה אל המעשה. להראות 

  בצורה מוחשית את השימוש 
  בתאים.

- חשוב להדגיש לאורך כל הסיור 
  מהו תפקידו של התא הפוטו-

  וולטאי בייצור אנרגיה, בחיסכון, 
  בהקטנת זיהום ובהקטנת עלויות 

  של צריכת החשמל - יש לדון 
  ביתרונות ובחסרונות של השימוש 

  במערכת התאים, ולהדגיש את 
  הפתרונות הקיימים לבעיות שעולות 

  )בעיית המקום, בעיית האבק(.
- לסיכום הסיור - ראה דוח סיור 

   )נספח 2(.

מס. 
השיעור 
והנושא

הנחיות/הערותשקפיםמושגיםמטרותרצף ההוראה

שיעור 
מספר 2 -

הצורן 
כיסוד 

לתאים 
פוטו-

וולטאים

- מבנה התא  
   הפוטו-וולטאי

- סיכום 
   נושא הצורן  

   ותכונותיו.

התלמיד יבין את 
מבנה התא הפוטו-
וולטאי ואת האופן 
שבו תרכובות צורן 
משמשות לבניית 

תא זה.

16,17
18,

- הסבר על השימוש בצורן ליצירת  
  תא פוטו-וולטאי. יש להסביר את 

  המעבר בין תכונות החומר  
  לשימושים באנרגיה מתחדשת.

- מבנה התא הפוטו-וולטאי.

תפקיד התא 
הפוטו-וולטאי 
בייצור אנרגיה 

מתחדשת

יתרונות 
וחסרונות 
האנרגיה 

המתחדשת

- התלמיד יבין  את 
  תפקידו של התא 

  הפוטו-וולטאי 
  בייצור אנרגיה 

  מתחדשת.
- התלמיד יגבש 

   עמדה לגבי 
   יתרונות וחסרונות.

- התלמיד יבין 
  את החיסכון 

  האפשרי בשימוש 
  בתא פוטו-וולטאי 
  בחיסכון בחשמל, 

  בהקטנת זיהום 
  וכד’.

- חשוב לסיים את הלמידה בהבנה  19-22
  של התלמידים מהו תפקידו של 

  התא הפוטו-וולטאי בייצור אנרגיה,  
  בחיסכון, הקטנת זיהום - יש לדון 
  ביתרונות ובחסרונות של אנרגיה 

  מתחדשת.
- מומלץ להרחיב מעט על הקורה 
  באזורנו: מה יש לנו הכי הרבה - 

  שמש, לפיכך, כיצד האזור הזה יכול  
  לנצל את מה שיש לו ולחסוך, מה 

  המשמעויות של חיסכון זה.
- בנספח יש מספר חומרים על עתיד 
  אזור חבל אילות ואילת לגבי מיתוגו 

  כמוביל בתחום בארץ. רצוי לייצר 
  גאוות יחידה בעניין, לתת לתלמידים 

  מספר אפשרויות לעשות תרגילים 
  בנושא, לראיין אנשי אנרגיה 

  מתחדשת במנהלת.
- מתן שיעורי בית. 
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מס. 
השיעור 
והנושא

הנחיות/הערותשקפיםמושגיםמטרותרצף ההוראה

שיעור 
מספר 4 - 

דיון בעבודות 
הבית

- התלמיד ייקח 
על עצמו משימה 

להקטין את צריכת 
החשמל בביתו - 
מטלה והשפעה 
ברמה האישית.

- הכיתה /או 
קבוצות ייקחו 

על עצמן שינוי 
התנהגות צרכנית.

- שיעור זה מהווה סיכום לשיעור  
  הקודם, מתוך העבודות אפשר  

  ללמוד עד כמה התלמידים הבינו 
  את יכולת השפעתם האישית על 

  התנהגות חסכנית, על הקטנת 
  צריכה ועל כלכלת הבית והאזור.

- מומלץ לחלק את הכיתה בתחילת 
  השיעור לקבוצות משנה. כל תלמיד 

  יציג לחבריו את תוצאות הבדיקה 
  הביתית ומה למד.

- הקבוצה תנסח יחד שינוי אפשרי 
  והשפעתו על הצריכה הביתית וכן 

  מהי המשמעות לגבי התנהגותם.
- נסו לבנות עם התלמידים טבלת 

  מעקב ולקבוע מועדים בלוח השנה, 
  במהלך החודשים הקרובים, למעקב 

  אחר ההצלחה.
- מנו שני תלמידים אחראים שינהלו 

  טבלה כיתתית - באקסל. 
  התלמידים האחראים יקבלו אחת 
  לחודשיים דיווח מכל תלמיד ויציגו 
  בצורה גרפית את החיסכון שנבחן 

- ברמה אישית וברמה כיתתית-
  קבוצתית )סך הכול המשפחות(.

- נסחו עם התלמידים איזו השפעה 
  כיתתית הם יכולים להביא אל בית 

  הספר וכיצד.
- מנו מספר תלמידים לבנות תכנית 

  השפעה ודרך פעולה.
- קבעו שיעור במערכת - תאריך 

  ושעה, שבו ידווחו לכיתה תוצאות -
  זה יעד משותף לכולם לעשייה 

  אישית וקבוצתית.
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        דפי עבודה - מטלת בית

קבוצה א’ -
/ כימאים המציגה למנהלת רעיונות.  • אתם קבוצת מפתחים	

• בנו / שרטטו דגם או מתקן למכשיר המבוסס על שימוש בתאים פוטו-וולטאים שיכולים לחסוך משמעותית אנרגיה.	
• והציעו גם דרך להתגבר על חסרונות התאים הפוטו-וולטאים. התחשבו הן ביתרונות והן בחסרונות של תאים אלו	

• עיון ובאינטרנט. היעזרו בידע האישי שלכם היכרותכם עם הפרויקטים השונים באזורינו, בספרי	
• אפשר גם לראיין נציגים ממנהלת אנרגיה מתחדשת.	

קבוצה ב’ - 
אתם צוות מייעץ לראש העיר / האזור ועליכם לבנות תוכנית לקידום נושא אנרגיה מתחדשת בבתי הספר באזור מגוריכם:

•איזה מושגים חשובים יש ללמד? 	
”ס למוביל בתחום? • איך אפשר להפוך את ביה	

•איך אפשר לשכנע ולצרף מוסדות נוספים? 	
• ובאינטרנט. היעזרו בידע האישי שלכם, היכרותכם עם הפרויקטים השונים באזורינו, בספרי עיון	

•אפשר גם לראיין נציגים ממנהלת אנרגיה מתחדשת. 	

קבוצה ג’ - 
אתם צוות מייעץ למנהלת אנרגיה מתחדשת. היות  ואיזור אילת וחבל אילות הולך להיות  איזור מוביל בתחום, והיות 

ואלפי תיירים מבקרים באזורינו, יכול האזור להיות מנוף לפרסום נושא האנרגיה המתחדשת.
’( החושף את המבקרים באזור לנושא, ולתיירות סביב נושא זה. • בנו דגם של מוצר פרסומי )מצגת, סרטון, פוסטר וכו	

• ובאינטרנט היעזרו בידע האישי שלכם, היכרותכם עם הפרויקטים השונים באזורינו, בספרי עיון	
•אפשר גם לראיין נציגים ממנהלת אנרגיה מתחדשת. 	

קבוצה ד’ - 
אתם קבוצת “נאמני אנרגיה מתחדשת”. אתם מייצגים את ילדי האזור. 
• הנושא. בנו שתי פעילויות/ הפעלות החושפות בפני תלמידים את	

• שימשכו תלמידים להגיע לפעילויות כתבו איך לפרסם את הפעילויות )מה כותבים והיכן( כך	
• הפרויקטים השונים באזורינו, בספרי עיון ובאינטרנט היעזרו בידע האישי שלכם, היכרותכם עם	

• ממנהלת אנרגיה מתחדשת. אפשר גם לראיין נציגים	

קבוצה ה’ - 
אתם צוות של עתידנים. תפקדכם הוא לחזות התפתחויות ותהליכים בעתיד.

הכינו מצגת המראה:
• ההתפתחות הצפויה לדעתכם בנושא תאים פוטו-וולטאים? מה	

• החסרונות? כיצד יתגברו על	
•כיצד ישפרו את הקיים? באיזה כוונים? 	

• שלכם, בדמיונכם הפרוע, היכרותכם עם הפרויקטים השונים באזורינו, בספרי עיון ובאינטרנט היעזרו בידע האישי	
•אפשר גם לראיין נציגים ממנהלת אנרגיה מתחדשת. 	
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נספחים - דפי המצגת:

Si - צורן Si - )צורן )סיליקון

1. הצורן כדוגמה לחומרים מוליכים 
למחצה.     

2. השימוש בחומרים מוליכים למחצה 
בטכנולוגיה של אנרגיה סולרית.    

הטבלה המחזורית

המיקום של כל יסוד בטבלה מעיד 
על התכונות של היסוד 

צורן 
)סיליקון(

חידה:
?Si - באילו מהגופים הבאים יש את היסוד צורן  

1

2

3

4

  באיזו תמונה מופיע היסוד צורן בצורתו הנקייה, כפי 
  שמופיע בטבלה המחזורית?

  בכל החומרים יש את היסוד צורן אבל רק אחד 
  מהם הוא היסוד הטהור כפי שמופיע בטבלה המחזורית.

1 2

3

4
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11

8
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12

  תרכובת צורן וחמצן 
היא המרכיב העיקרי בחול

  גליל הסיליקון טהור 
המופק מחול ומשמש 

כבסיס לתעשיית 
האלקטרוניקה

  מסכת הצלילה עשויה 
מתרכובת של צורן ומימן 

  דבק הסיליקון הוא תערובת 
של צורן עם חומרים נוספים 

1 2

3

4

  כך נראית מולקולת היסוד 
של צורן 

  מולקולת החול עשויה 
מחמצן וצורן 

  מולקולת צורן המשמשת 
למסכות צלילה מורכבת  

מצורן ומימן בשרשרת 
ארוכה מאד

Si Si
SiSi

Si OO

SiSi
HH

HH
SiSi
HH

HH

האם הצורן הוא 
מתכת/אל מתכת 

או אל מתכת דמוי 
מתכת?

בדיקה וניסוי

לפניכם על השולחן גבישים של צורן.

בעשר הדקות הבאות עליכם:
1. לתכנן ניסוי שבודק את התכונות הפיסיקליות והכימיות של הצורן, לפי מה שלמדנו בכיתה.

2. להגיש למורה רשימה של ציוד לבדיקת התכונות.

מטלת בית:
בדקו באנציקלופדיה או בלקסיקון וסכמו את התכונות של הצורן שאותן גיליתם בניסוי.

תכונות הצורן:
לצורן מקום מיוחד בטבלה המחזורית: 

הצורן נמצא על הגבול שבין מתכות 
לאל מתכות.

כלומר הוא שייך לקבוצת החומרים 
שצורתם מתכת אך תכונותיהם דומות 

לאלו של אל מתכות.

לצורן תכונה מיוחדת: למרות שאינו 
מתכת הוא מוליך חשמל.

הדמיית מבנה אטומי של צורן:
כך מדמים את המבנה ה"אטומי" של גביש צורן -

- האטום מסומן כעיגול צהוב.
- חלק מהאלקטרונים מסומנים בעיגול קטן כחול.

- הקווים הכחולים מסמנים את הקשר הכימי שבין האטומים.
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17

14

1516

18

הדמיית חימום גביש צורן:
כאשר מחממים גביש של צורן, חלק מהאלקטרונים שלו משתחררים ויכולים לנוע בתוך מעגל 

חשמלי כמו שקורה במתכות -

עוד תכונות של צורן:
כאשר לוקחים גבישים של יסוד צורן טהור ומחליפים חלק מהאטומי הצורן באטומים מיסודות 

אחרים )למשל באטומי זרחן או בורון(, מתקבלים גבישים בעלי תכונה ייחודית. 

קרני אור, הפוגעות בגביש, יכולות לגרום לשחרור אלקטרונים, 
כלומר ליצור זרם חשמלי.

עוד תכונות של צורן:
כאשר לוקחים גבישים של יסוד צורן טהור ומחליפים חלק מהאטומי הצורן באטומים מיסודות 

אחרים )למשל באטומי זרחן או בורון(, מתקבלים גבישים בעלי תכונה ייחודית. 

הפיכת הצורן למוליך למחצה:

שלב א' -
בעזרת תהליך כימי מחליפים חלק מאטומי הצורן באטומים אחרים ונוצר מוליך למחצה. 

הפיכת הצורן למוליך למחצה:
שלב ב' -

במצב כזה, אם נחבר מוליך )חוט חשמל( לקצוות הגביש ונקרין עליו אור, שמש למשל , ינועו 
האלקטרונים בין קצוות המוליך כזרם חשמלי.

המבנה הכימי והחשמלי של תא פוטו וולטאי:
- חלק מגבישי הסיליקון הוחלפו בזרחן ובורון.

- נוצרות שתי שכבות ונסגר מעגל חשמלי בחשיפה לאור.
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23

20

2122

24

עקרון פעולה של תא פוטו-וולטאי:

1. גביש טהור של סיליקון, מורכב אך ורק מאטומי סיליקון.
2. לכל אטום סיליקון, 4 אלקטרונים 

בקליפה החיצונית שלו.
3. כל אטום סיליקון קשור בקשר כימי עם 
אטום שכן, ובסך הכל עם ארבעה אטומי 

סיליקון.
4. לעיתים, התנודות תרמיות, או פוטון של 

אור, יגרמו לשיחרור של אלקטרון.
5. אלקטרון זה )נקודה עם חץ בתמונה( 

הינו חופשי לנוע בגביש וליצור זרם 
חשמלי.

6. כאשר הוא נע ממקומו, הוא משאיר 
אחריו "חור", )עיגול קטן פתוח( איזור בעל מטען חיובי.

עקרון פעולה של תא פוטו-וולטאי:

1. ניתן ליצור גביש סיליקון 
מסוג n-type ע"י "זיהום" 

הסיליקון עם אטומי זרחן באופן 
מבוקר.

2. כל אחד מאטומי הזרחן הינו 
בעל 5 אלקטרונים סיליקון 4 

אלקטרונים בקליפה החיצונית 
שלו ולכן תמיד ישאר אלקטרון 

אחד חופשי.

עקרון פעולה של תא פוטו-וולטאי:

1. ניתן ליצור גביש סיליקון 
מסוג p-type ע"י "זיהום" 

הסיליקון עם אטומי בורון באופן 
מבוקר.

2. לכל אטום בורון )עיגול אפור( 
יש רק 3 אלקטרונים בקליפה 

החיצונית שלו.

3. לכן תמיד בקשר עם אטומי 

עקרון פעולה של תא פוטו-וולטאי:

1. תא וולטאי מורכב משתי שכבות 
.p-type-ו  n-type שתארנו

2. כאשר פוטון של אור עם תכולת 
האנרגיה המתאימה מגיע לתא, הוא 

מעורר אלקטרון.
3. האלקטרון המעורר, משאיר אחריו 

"חור".
4. האלקטרון המעורר הוא בעל נטיה 

לנוע לכיוון ה- n-type ולחור נטיה לנוע 
. p-type -לכיוון ה

5. האלקטרון נע לאיזור שנקרא 
current collector ושם מתחבר עם 

"חור".

לסיכום:

- כאשר מעבירים גביש צורן טיפול כימי ובטיפול זה מחליפים אטומי צורן באטומים מיסודות 
  אחרים, משתנות תכונות הגביש והוא מקבל תכונות חדשות.

- אחת התכונות היא: אם יקרינו אור על הגביש, הוא יכול לשמש כמקור מתח.

לאיזה צורך אפשר 
לנצל תופעה זו?

11



25

29

26

2728

30

- התוכלו להסביר מהם המתקנים שבתמונות ואיך הם יכולים להיות קשורים לגבישי 
הצורן "המטופלים"?    

- בתמונה שלפנינו מתקן המייצר חשמל בעזרת 
אנרגיית האור.   

  

   מתקן זה נקרא "תא פוטו - וולטאי". 

- תא פוטו-וולטאי זה אמור לספק 
חשמל לבית שעליו הוא מותקן.    

- תאים מהסוג הזה אפשר לראות על 
גג הרפת וליד החניון של יטבתה.   

- מה יכולה להיות תרומתו של גביש צורן, שהפך לחצי מוליך, לאיכות הסביבה? 

בדיקה וניסוי

על מנת לענות על שאלה זו נערוך ניסוי.
לפניכם, על השולחן, תאים פוטו-וולטאים מסוגים שונים.

בעשר הדקות הבאות עליכם:
לתכנן ניסוי שבודק את התכונות של  התאים: תפוקה, יעילות וצריכה של התאים, לעומת 

סוללה רגילה.
אפשר גם להשוות בין תאים מסוגים שונים.

הגישו למורה את תכנון הניסוי
אם המורה אישר, התחילו בניסוי שתכננתם.

סיכום ומסקנות

•חשיפה של התאים הפוטו-וולטאים לאור, יוצרת זרם חשמלי )אנרגיה(. 	
•מקור אנרגיה זה יכול להוות תחליף למקורות אנרגיה מתכלים* )דלקים(. 	

•זהו אחד ממקורות האנרגיה המתחדשת**. 	
• האנרגיה המתחדשת: זולה, נקייה, לא מזהמת ואינה מתכלה. יתרונות	

• התא הפוטו-וולטאי: תלוי באור השמש לפעולתו, דרוש שטח גדול על מנת לייצר  חסרונות	
חשמל בכמות מסחרית.

* מקורות אנרגיה מתכלים = מקורות אנרגיה שמתכלים כתוצאה מהשימוש בהם )נפט, 
                                          פחם, גז( מזהמים קרקע, אויר ומים.

** מקורות אנרגיה מתחדשת = מקורות שאינם מתכליםכתוצאה מהשימוש בהם - שמש, 
                                              רוח, מים.
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35

32

3334

36

מטלת סיכום

• קבוצות. התחלקו ל-5	
•כל קבוצה תציג את התוצר שלה למליאה בשיעור המסכם. 	

מטלת סיכום קבוצה א'

•אתם קבוצת מפתחים/כימאים המציגה למנהל רעיונות: 	
- בנו/שרטטו דגם או מתקן למכשיר המבוסס על שימוש בתאים פוטו-וולטאים שיכולים  

לחסוך משמעותית אנרגיה.   
- התחשבו הן ביתרונות והן בחסרונות של תאים אלו והציעו גם דרך להתגבר על חסרונות  

התאים הפוטו-וולטאים.   

•העזרו בידע האישי שלכם, הכרותכם עם הפרוייקטים השונים באזורינו, בספרי עיון  	
ובאינטרנט.

• אפשר גם לראיין נציגים ממנהלת אנרגיה מתחדשת.	

מטלת סיכום קבוצה ב'

•אתם צוות מייעץ לראש העיר/האזור ועליכם לבנות תוכנית לקידום נושא אנרגיה  	
מתחדשת בבתי הספר באזור מגורכם:

- איזה מושגים חשובים יש ללמד?
- איך אפשר להפוך בית ספר למוביל בתחום?
- איך אפשר לשכנע ולצרף מוסדות נוספים?

•העזרו בידע האישי שלכם, הכרותכם עם הפרוייקטים השונים באזורינו, בספרי עיון  	
ובאינטרנט.

• אפשר גם לראיין נציגים ממנהלת אנרגיה מתחדשת.	

מטלת סיכום קבוצה ג'

•אתם צוות מייעץ למנהלת אנרגיה מתחדשת. היות ואזור אילת-אילות הולך להיות  	
אזור מוביל בתחום, והיות ואלפי תיירים מבקרים באזורינו, יכול האזור להיות מנוף 

לפרסום נושא האנרגיה המתחדשת:
- בנו דגם של מוצר פירסומי )מצגת, סרטון, פוסטר וכו'( החושף את המבקרים באזור 

לנושא, ולתיירות סביב נושא זה.    

•העזרו בידע האישי שלכם, הכרותכם עם הפרוייקטים השונים באזורינו, בספרי עיון  	
ובאינטרנט.

• אפשר גם לראיין נציגים ממנהלת אנרגיה מתחדשת.	

מטלת סיכום קבוצה ד'

•אתם קבוצת "נאמני אנרגיה מתחדשת". אתם מייצגים את ילדי האזור: 	
- בנו שתי פעילויות/הפעלות החושפות בפני תלמידים את הנושא. 

- כתבו איך לפרסם את הפעילויות )מה כותבים והיכן( כך שימשכו תלמידים להגיע 
לפעילויות.   

•העזרו בידע האישי שלכם, הכרותכם עם הפרוייקטים השונים באזורינו, בספרי עיון  	
ובאינטרנט.

• אפשר גם לראיין נציגים ממנהלת אנרגיה מתחדשת.	

מטלת סיכום קבוצה ה'

•אתם צוות של עתידנים. תפקידכם הוא לחזות התפתחויות ותהליכים בעתיד: 	
- הכינו מצגת המראה: 

•מה ההתפתחות הצפויה לדעתכם בנושא תאים פוטו-וולטאים? 	
• כיצד ישפרו את הקיים?, באיזה כיוונים?.	

•העזרו בידע האישי שלכם, הכרותכם עם הפרוייקטים השונים באזורינו, בספרי עיון  	
ובאינטרנט.

• אפשר גם לראיין נציגים ממנהלת אנרגיה מתחדשת.	
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