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מתווה מערך שיעור למורה
הרחבה לנושא: אנרגיה

שם יחידת הלימוד: משאבי אנרגיה מתכלים ומתחדשים
היחידה מיועדת לתלמידי: כיתות ט'. 

על יחידת הלימוד
בעקבות המשבר הסביבתי, שבו מצוי כדור הארץ, אשר אותותיו ניכרים בכל מקום, נולד המונח "פיתוח בר-קיימא" 

(Sustainable Development). המונח נטבע בשנת 1987 על ידי המועצה העולמית לסביבה ולפיתוח והגדרתו היא: 
"מילוי צורכי ההווה מבלי להתפשר על יכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם". אחד הגורמים המשפיעים 

על המשבר הסביבתי הוא צריכה גבוהה של אנרגיה על ידי האדם, אשר מקורה בדלקים פוסיליים. השימוש בדלקים 
אלה גורם לזיהום אוויר ותורם להתחממות הגלובלית. מעבר לכך, משאבים אלה הולכים ומתדלדלים ועל מנת לקדם 
פיתוח בר-קיימא יש צורך במציאת פתרונות חלופיים. בעשורים האחרונים, התגברה הדאגה סביב נושאים אלה וכיום 
נעשות פעולות בין-לאומיות שונות כדי לטפל בתופעה, באמצעות פוליטיקה ומדיניות ממשלתית, תמריצים כלכליים 

וחינוך.
כל הגורמים העוסקים בנושא זה מסכימים, כי חינוך נכון, אשר יעלה את המודעות הציבורית, חשוב מאוד בפתרון 

הבעיה לטווח הארוך. אחד התחומים שבשנים האחרונות צובר תאוצה הוא השימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים, 
כגון רוח, שמש ומים ולכן יש חשיבות לשלבו בתכנית הלימודים. כיום, הסילבוס ללימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת 

הביניים כולל בתוכו רק פרקים מעטים בנושא אנרגיה בכלל ובנושא אנרגיה מתחדשת בפרט. בין הנושאים הנלמדים 
בתחום ישנה התייחסות לנושא האנרגיה המתחדשת במעט מושגים: "מקורות אנרגיה ניצול והעברה - מקורות 

אנרגיה מתכלים ומקורות שאינם מתכלים; אנרגיית שמש; מקורות  גרעיניים; דלק פוסילי" )משרד החינוך, 2011(. 
נושא האנרגיה המתחדשת מאופיין ברב-תחומיות מדעית, משום שהוא מערב נושאים מתחומי הביולוגיה, הכימיה, 

הפיזיקה, הסביבה והגיאוגרפיה. הנושא כולל היבטים של מדע, טכנולוגיה וחברה )STS( ולפיכך ישנה חשיבות 
לשימוש במגוון שיטות ובסביבות למידה. השימוש בסביבות מגוונות בהוראה תואם את הגישה הקונסטרוקטיביסטית, 

המובילה היום בתחום הוראת המדעים. במרכזה של גישה זו עומד התלמיד, אשר יש לאפשר לו קצב למידה 
והתפתחות המותאמים לו עצמו, על פי נטיותיו וסגנון הלמידה האישי שלו. כאשר משתמשים בשיטות למידה מגוונות 

ובסביבות למידה שונות, מתקבלים היבטים נוספים של הנושא הנלמד והתלמידים יכולים להתחבר אליו מכיוונים 
שונים. בנוסף לכך, על ידי שימוש בשיטות למידה מגוונות ניתן להגביר את המוטיבציה ואת ההישגים של התלמידים.

יחידת לימוד זו מיועדת לתלמידי כיתה ט', אשר לומדים את נושא האנרגיה כחלק מתכנית הלימודים במדע 
ובטכנולוגיה. היחידה משלבת מושגים רבים אשר נלמדים במסגרת התכנית הקיימת ומרחיבה מושגים נוספים.
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המושגים שבהם נעסוק במהלך השיעור

מושגים נלמדים הרלוונטיים לנושא האנרגיה המתחדשתנושא מרכזי

חומרים: מבנה, תכונות 
ותהליכים

אטמוספרה;
הידרוספרה;

גיאוספרה;
הכרת תכונות חומרים: אדם וסביבה - האדם משתמש במשאבי הטבע.

סוגי אנרגיה שונים;אנרגיה ואינטראקציה
אנרגיה, עבודה וחום;

מקורות אנרגיה, ניצול והעברה: 
מקורות אנרגיה שונים זה מזה בזמינותם ובדרכי ניצולם לצורכי האדם;

מקורות אנרגיה מתכלים ומקורות שאינם מתכלים;
אמצעים לניצול מקורות אנרגיה מתחדשת

 משבר האנרגיה;
האדם ומעורבותו בסביבה;

תופעות, מבנים ותהליכים 
ביצורים חיים

תהליך הפוטוסינתזה;
פחמן דו-חמצני.

ביוספרה;מערכות אקולוגיות
שיווי משקל במערכות אקולוגיות:

ניצול משאבים ומקורות אנרגיה על ידי האדם;
ייחודו של האדם והשפעתו על המערכת האקולוגית.

מערכות טכנולוגיות: מטרה, מבנה, תפקוד והשפעה.מערכות טכנולוגיות ומוצרים

מטרות היחידה 
הרחבת אופק העניין של התלמידים וגירוי סקרנותם בנושאים סביבתיים;. 1
פיתוח אוריינות מדעית-סביבתית;. 2
הכרת משאבי אנרגיה מתכלים ומתחדשים - דרך היווצרותם, דרך ניצולם והפקתם והשפעתם על הסביבה;. 3
סיוע בפיתוח מיומנויות החשיבה המדעית;. 4
פיתוח חשיבה מערכתית להבנת יחסי הגומלין בין מערכות כדור הארץ;. 5
הבנת הקשר בין מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים למערכות כדור הארץ;. 6
פיתוח חשיבה ביקורתית - כיצד בודקים חלופות למקורות אנרגיה?. 7
היכרות עם טכנולוגיות לניצול אנרגיות מתחדשות, שימור אנרגיה.. 8

יחידת הלימוד כוללת מגוון שיטות ודרכי הוראה, כגון הכנת ניסוי, דיון בקבוצה ובמליאה, למידה בקבוצות שיתופיות 
קטנות, לימוד עצמי, למידה חוץ כיתתית ושימוש בסרטי וידיאו.
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מבנה היחידה והנחיות למורה
התכנית כוללת שישה שיעורי מבוא, שבהם נושאי בסיס הנלמדים בתכנית הלימודים בחטיבת הביניים. 

לאחר מכן, התכנית נחלקת לארבע יחידות, שבהן משולבות שלוש מעבדות וסיור. יחידה חמישית היא פרויקט חקר 
מסכם, שהתלמידים מבצעים בזוגות. 

התכנית הארוכה כוללת 17 שיעורים )כולל שלוש מעבדות ולא כולל שישה שיעורי מבוא(, יום סיור ועבודה על 
פרויקט אישי מסכם. 

ישנה אפשרות להעביר תכנית מקוצרת, הכוללת שמונה שיעורים )מתוכם מעבדה אחת( ויום סיור. 
השיעורים המומלצים לתכנית המקוצרת מסומנים באייקון הבא      ואינם כוללים את שיעורי המבוא. 

החוברת לתלמיד אינה מכילה תרגילים לשיעורי המבוא.

כתובת לשאלות ולהתייעצויות
תמי פישל                                    ג'קי גל ים                         עינת אברהם

054-5644163                 05244887856                              052-8809694
     eravram@gmail.co.il                                          tami.fishel@gmail.com
                                                   בית ספר "מעלה שחרות"        בית ספר "מעלה שחרות"

jakkig@school.ardom.co.il

!
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מתווה יחידת הלימוד – מבוא

מטרת המבוא
היכרות עם מושגים בסיסיים בתחום האנרגיה.

שיעור 1: אנרגיה, עבודה, אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית, חשמל, מושגים  
               הקשורים לדלק פוסילי )מערכות כדור הארץ, חומר אורגני, דלק פוסילי(;

שיעור 2: מעברי פאזה )פלסמה, גז, נוזל, מוצק(, תנועת בראון;
שיעור 3: מדי חום )קלווין, צלזיוס, פרנהייט(, הגרף הסטנדרטי של חימום חומר;

שיעור 4: צורות העברת חום )הולכה, הסעה, קרינה(;
שיעור 5: תנועות אוויר גלובליות. הרחבה על צורות העברת חום;

שיעור 6: אפקט החממה, החור באוזון.

 מבנה ותוכן

 יחידה מספר 1: מערכות כדור הארץ, צריכת אנרגיה של האדם ודלקים פוסיליים

מטרות היחידה
• היכרות עם מערכות כדור הארץ;	
• הכרות עם מקורות האנרגיה של האדם	
• תרגול מיומנות של ניתוח גרפים ושימוש באקסל, ניתוח צריכת האנרגיה של האדם;	
• היכרות עם המושג משאבים מתכלים ומתחדשים;	
• הכרות עם המושג נפט וכיצד הוא נוצר? היכרות עם תהליך היווצרות המשאבים המתכלים;	
• תרגול מיומנות מעבדה - תצפיות, ניתוח תצפיות והסקת מסקנות.	

ציוד והיערכות פעילויות מרכזיות ביחידה
 מושגים
 עיקריים
לשיעור

 רצף ההוראה
ונושא השיעור

פעילות מס' 1 -
תרשים לתלמידים, כתרגיל 

על מערכות כדור הארץ 
וקשרי הגומלין בניהם.

חלוקת מרכיבים לפי מערכות כדור הארץ;
מציאת יחסי גומלין בין המערכות השונות.

מערכות 
כדור הארץ: 
הידרוספרה,

גיאוספרה,
אטמוספרה,

ביוספרה

שיעור מספר 1: 
מערכות כדור 

הארץ )שיעור 1 
בתוכנית 

המקוצרת(

פעילויות 3+2 -
כדאי לתאם חדר מחשבים 

לפעילות.
)יש גם פעילות מקבילה 

אם אין חדר מחשבים זמין(

מטלת בית מחוברת פיזה 
- צריכת האנרגיה של 

האדם.

אנרגיה ומערכות כדור הארץ - איזה אנרגיה 
מגיעה מאיזה מקור?

פעילות מתוקשבת באקסל – בניה וניתוח גרף 
צריכת האנרגיה של האדם;

הגדרת משאבים מתחדשים ומתכלים.

משאבי טבע 
- משאבים 

מתכלים 
ומשאבים 

מתחדשים.

שיעור מספר 2:  
צריכת האנרגיה 

של האדם, 
משאבים מתכלים 

ומתחדשים.
)שיעור 2 בתוכנית 

המקוצרת(

!

!
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פעילות מספר 4 -
קריאת גרף והסקת 

מסקנות

מהו נפט?
מהם התנאים ההכרחיים להיווצרות נפט?

גיאולוגיה כלכלית: נפט ופוליטיקה.

נפט;
חומר אורגני;

מלכודות 
נפט.

שיעור מספר 3:  
משאבים מתכלים 

- נפט

פעילות מספר 5 -
דרושה ערכת משאבים 
מתכלים )פירוט הציוד 

הנדרש נמצא בדף עזר 
למורה, בנספחים.(

מעבדה להיכרות עם משאבי אנרגיה מתכלים;
סיכום היחידה - יחסי הגומלין בין מערכות כדור 

הארץ בתהליך היווצרות הנפט והפחם.

חומר רקע מתוך: "הפיתוח והתכנון המרחבי", 
ספר לימוד בגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי לתלמידי 
החטיבה העליונה. הוצאת מט"ח, משרד החינוך, 

 .2010

מערכות 
כדור הארץ, 

משאבים 
מתכלים 

ומתחדשים, 
צריכת 

האנרגיה 
של האדם 

והנפט.

שיעורים מספר 
 :4+5

מעבדה וסיכום 
היחידה )שיעורים 

3+4 בתוכנית 
המקוצרת(

יחידה 2: בעיות סביבתיות ואתגרים סביבתיים בהקשר למשאבי האנרגיה המתכלים

מטרות היחידה
• הבנת ההשפעות הסביבתיות של השימוש במשאבים המתכלים.	
• עלייה בכמות הפחמן הדו-חמצני והקשר האפשרי לעלייה בטמפרטורה, זיהומים;	
• תרגול מיומנות מעבדה - תצפיות, ניתוח תצפיות והסקת מסקנות;	
• היכרות והבנה של גורמים אפשריים לשינוי האקלים;	
• היכרות עם המושג "פיתוח בר-קיימא".	

ציוד והיערכות פעילויות מרכזיות ביחידה
 מושגים
 עיקריים
לשיעור

 רצף ההוראה
ונושא השיעור

פעילויות  7+6-

סרטים: "היום שאחרי מחר" 
- אל גור, אירוע הנפט 

במפרץ מקסיקו.

בדף עזר למורה, הנמצא 
בנספחים, מופיע פירוט 

הקטעים לצפייה, 
והמושגים החשובים.

דיון במליאה: מהן ההשפעות הסביבתיות של 
המשאבים המתכלים?

ניסוי מעבדה: עלייה בכמות הפחמן הדו-חמצני 
הגורמת לעלייה בטמפרטורה;

דיון בקשר האפשרי בין הדברים.

ביסוס הדברים דרך צפייה בקטעים מהסרט של 
אל גור "היום שאחרי מחר" ומהסרט על מפרץ 

מקסיקו.
איזה השפעות אפשריות יש לנפט ולמשאבים 

המתכלים?

הצגת הציר המרכזי:
זיהום תעשייתי -עלייה בפחמן דו-חמצני? 

עלייה בטמפרטורה דגש על הגישות הנוספות.
על מה הוויכוח בנושא?

התחממות 
גלובלית;

פחמן דו-
חמצני;

גז חממה

שיעורים 6 ו-7 
פעילות סיכום 

למשאבים 
מתכלים - 
השפעות 

סביבתיות, 
פעילות מעבדה

!
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פעילות מס' 8 
כדאי להשתמש במפת 
מחזור הפחמן ממאגר 
המפות של בית הספר.

סיכום הצפייה והמעבדה באמצעות היכרות עם 
מחזור הפחמן

מחזור 
הפחמן

שיעור 8: 
סיכום ההשפעות 

הסביבתיות 
והגישות השונות 

לנושא
)שיעור מס' 
5 בתוכנית 
המקוצרת(

פעילות 9 א'- גרפים: 
1. התמודדות עם מחירי 
הנפט והתחזית להמשך.

2. זמן מול כמות השימוש 
בנפט. 

פעילות 9ב' - פיתוח בר-
קיימא:

קטעי עיתונות עם שאלות 
מנחות. עבודה בקבוצות 

קטנות.

גרפים של צריכת האנרגיה – מומלץ גם לצייר 
את הגרפים בצורה סכמתית על הלוח: 

1. שנים של התמודדות עם מחירי הנפט. 
משבר נפט בשנות ה-70 )לאחריו התחילו 
לחשוב יותר על אנרגיה מתחדשת(, עליית 

המחירים והתחזית להמשך.
2. זמן מול כמות השימוש בנפט. 

)השימוש בנפט בצורה נרחבת החל בסוף 
המאה ה-19. אנחנו בשיא עידן הנפט.(

הידלדלות משאבי האנרגיה המתכלים;
שיא עידן צריכת הנפט. מה אפשר לעשות?

• חיסכון בצריכה;	
• מציאת מקורות נוספים;	
• פיתוח בר-קיימא;	

פעילות בקבוצות עם קטעי עיתונות - סקירת 
כתבות קצרות עם שאלות מנחות להיכרות עם 

הנושא.

סיכום היחידה - מושגים מרכזיים, תזכורת על 
משאבים מתחדשים לקראת ההמשך.

פיתוח בר-
קיימא; 

הבעייתיות 
הקיימת עם 
המשאבים 
המתכלים 

)אוזלים, 
מתייקרים 

וגורמים 
לבעיות 

סביבתיות(. 

שיעור 9: 
 גידול בצריכה 

ומשבר אנרגיה, 
פיתוח בר-קיימא

!
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יחידה 3: אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית - פעילות מעבדה ואנרגיות מתחדשות נוספות

מטרות היחידה
• תרגול מיומנויות מדעיות: ביצוע תצפיות, מדידות, ניתוח ומסקנות;	
• היכרות עם מתקנים שונים לניצול אנרגיה מתחדשת, בדגש על אנרגיית השמש )"חצר המשחקים" של בית  	

     הספר מעלה שחרות(;
• היכרות עם משאבי אנרגיה מתחדשים;	
• תרגול עבודה עצמית בקבוצות;	
• פעילות חוץ כיתתית.	

ציוד והיערכות פעילויות מרכזיות ביחידה
 מושגים
 עיקריים
לשיעור

 רצף ההוראה
ונושא השיעור

פעילות 10 – 
הצגת התחנות הפעילות 

בחממה

היכרות עם משאבי האנרגיה המתחדשים.
הסבר כללי בכיתה על מהי אנרגיה סולארית. 

לקראת פעילות בחממה. כללי התנהגות 
בחממה והכרת הדפים שילוו את הסיור 

בחממה.

אנרגיה 
סולארית 

שיעור 10:
הכנה לפעילות 
בחממה בנושא 

אנרגיה סולארית..

פעילות 10 – 
תחנות הפעילות בחממה

סיור בחממת ביה"ס מעלה שחרות והכרת 
המתקנים לניצול אנרגיה סולארית בדרך 

חוויתית.

אנרגיה 
סולארית

בריכת שמש
התפלה

אלבדו
דוד שמש

גדר אור

שיעור 11:
פעילות בחממה 

בנושא אנרגיה 
סולארית

פעילות 10 – 
תחנות הפעילות בחממה

 
חוברת סיור במתקני 

אנרגיה מתחדשת 
)עמוד 98 באוגדן זה.(
דף עזר למורה נמצא 

בעמוד 110.

סיכום הפעילות בחממה. מעבר על הדפים 
שמולאו בתחנות. להתעכב על המסקנות.

הכנה לסיור ומתקני אנרגיה מתחדשת.
איזה טכנולוגיות נוכל לראות בסיור?
הסבר על הסיור ומעבר על החוברת.

שיעור 12:
סיכום הפעילות 
בחממה והכנה 

לסיור )יכול להיות 
גם בבוקר של 

הסיור(.

חוברת הסיור

יש אפשרות לסיכום על ידי 
הכנת דוח במחשבים

שלוש תחנות סיור: סמר, קטורה, לוטן.
סיכום - עבודה על דוח מסכם בחוברת.

סיור- 
אנרגיה 

מתחדשת- 
אנרגיית שמש 
ושימור אנרגיה 

בחבל אילות. 
)מתאים גם 

לתוכנית 
!המקוצרת(
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שיעור מתוקשב. 
דרוש מחשב לכל זוג 

תלמידים
פעילות 12 - 

למידה בקבוצות בעזרת 
מחשב או חלוקת דפי 
מידע שאסף המורה 

מראש.

פעילות 13 - 
סיכום משאבים מתחדשים

מטלת בית- מחוברת פיזה: 
פעילות תנור שמש

שיעור מתוקשב: כל זוג בונה מצגת 
)5 שקופיות( על מספר סוגי אנרגיה - כיצד 

זה עובד, היכן  הטכנולוגיה נמצאת בשימוש? 
מדוע? שיעור לאחר מכן כל זוג מציג ומסביר 

לשאר הכיתה. 
לא מתוקשב: חלוקת דפי מידע שאסף המורה 

מראש ועבודה בכיתה ללא מחשב. 
הקבוצות מכינות פוסטר לפי אותם קריטריונים, 

ומציגה אותו במליאה בשיעור הבא.

סיכום היחידה: איפה ניתן לנצל כל סוג אנרגיה?
חזרה על הנושאים שנלמדו בשיעורים הקודמים 

- מהם משאבים מתכלים, מהי ההשפעה 
הסביבתית של השימוש בהם. מהם משאבים 

מתחדשים.
דיון כיתתי - אילו יתרונות וחסרונות יש לכל 

אחד מהמשאבים?

אנרגיית 
רוח;

אנרגיה 
סולארית;

אנרגיה 
הידראולית;

אנרגיה 
גיאותרמית;
ביו אנרגיה

שיעור 14+13 
משאבים 

מתחדשים 
אחרים: אנרגיית 

רוח ומים,
אנרגיה 

גיאותרמית, 
ביואנרגיה.

סיכום משאבים 
מתחדשים

)שיעור 6+7 
בתוכנית 

המקוצרת(

יחידה 4: השפעתי על הסביבה, טביעת רגל אקולוגית ופיתוח בר-קיימא, אנרגיה בת-קיימא

מטרות היחידה:
• חזרה והעמקה במושגים שנלמדו בעבר;	
• פיתוח חשיבה ביקורתית על ידי תרגול ניתוח בעיה סביבתית;	
• הגדלת המודעות - מה אני יכול לעשות כדי לחסוך באנרגיה;	
• תרגול מיומנות דיון.	

ציוד והיערכות פעילויות מרכזיות ביחידה
 מושגים
 עיקריים
לשיעור

 רצף ההוראה
ונושא השיעור

פעילות 14 – חבל עדולם 
דפי המידע נמצאים 

בנספחים.

ניתן לעשות את הפעילות 
כאירוע שיא קהילתי. 
במקרה זה השופטים 
צריכים להיות גם הם 

מהקהילה.

ניתוח בעיה סביבתית: המקרה של חבל עדולם;
הסבר קצר על פצלי שמן;

עבודה בקבוצות, משחק תפקידים לניתוח 
הבעיה: נציגים ממקומות שונים: תושבי האזור, 

החברה, הארגונים הירוקים, משרד האנרגיה, 
שופטים. פאנל המנוהל על ידי התלמידים 

לפתרון  הבעיה;
סיכום הפאנל: מהו תקן סביבתי, קישור לאמנות 

בין-לאומיות; אפקט של שיתוף פעולה בין 
גורמים שונים; לבעיה סביבתית הרבה נוגעים 

בדבר.

פצלי שמן;
ארגונים 

ירוקים;
תקן סביבתי.

שיעור 15 
איך אני מנתח 

בעיה סביבתית?

!
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סיכום קצר של הנושאים השונים שנסקרו 
ביחידת הלימוד:

משאבים מתכלים - נפט, פחם, גז;
משאבים מתחדשים - רוח, שמש, ביומסה, מים, 

אנרגיה גיאותרמית, גרעינית;
מערכות כדור הארץ והקשרים ביניהן;

טביעת רגל אקולוגית;
פיתוח בר-קיימא.

הכנה לפרויקט סיכום.

פצלי שמן;
ארגונים 

ירוקים;
תקן סביבתי.

שיעור 16: 
סיכום

פעילות 15 - 
שאלון טביעת רגל 

אקולוגית.

פעילות 16 - 
טיפים לחיסכון באנרגיה - 

מה הרעיון לחיסכון? 

כיצד אני יכול להשפיע על מצב האנרגיה 
בארץ/בעולם? "טביעת רגל אקולוגית" – הסבר 

המושג, מילוי שאלון ודיון בנושא.

חידון - איך אני חוסך באנרגיה? 
אפשר לערוך חידון תמונות על דרכים לחסוך 

אנרגיה. )פנטומימה של הדברים, להציג על 
הלוח ולנחש וכו'(.

טביעת רגל 
אקולוגית

שיעור 17: 
כיצד אני משפיע 

על מצב האנרגיה 
בעולם?

שיעור 8
בתוכנית 

המקוצרת

פעילות 17 -
 הנחיות לפרויקט אישי

פרויקט חקר שהתלמידים מבצעים בזוגות. 
בחירה של אחד מסוגי האנרגיה המתחדשים 
והתמקדות בטכנולוגיה מסוימת שבה נעשה 

שימוש לניצול אנרגיה זו. ניתן להתמקד 
בפיתוח הקיים והפיתוח הגדל בנושא האנרגיה 
המתחדשת בערבה. ניתן להתייחס גם לנושא 

בנייה משמרת ודרכים נוספות לחיסכון באנרגיה.  

מומלץ 
לתלמידים 

לבצע 
פרויקט 

אישי בנושא 
אנרגיה 

או שימור 
אנרגיה 

בסביבתם 
הקרובה.

פרויקט סיכום

!
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חוברת עבודה לתלמיד

ביחידת לימוד זו נעסוק בנושא משאבי אנרגיה מתכלים ומתחדשים. יחידת הלימוד תחולק לארבע תת-יחידות.
יחידה 1: מערכות כדור הארץ, צריכת אנרגיה של האדם ודלקים פוסיליים.

יחידה 2: בעיות סביבתיות ואתגרים סביבתיים בהקשר למשאבי האנרגיה המתכלים. 
יחידה 3: אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית )פעילות מעבדה וסיור( ואנרגיות מתחדשות נוספות.
יחידה 4: אנרגיה ברת-קיימא, טביעת רגל אקולוגית ופיתוח בר-קיימא, מהי השפעתי על הסביבה?

פרויקט מסכם.

יחידה מספר 1: מערכות כדור הארץ, צריכת אנרגיה של האדם ודלקים פוסיליים
ביחידה זו נכיר את מערכות כדור הארץ, נלמד מהם משאבי אנרגיה מתחדשים ומתכלים וכיצד נוצר הנפט. 

כחלק מהיחידה נתרגל ניתוח גרפים ושימוש בתוכנת אקסל.
בשיעורים הקודמים עסקנו בנושא האנרגיה ממספר כיוונים. בשיעורים הקרובים נתמקד, ביתר פירוט, במשאבי 

האנרגיה המתכלים והמתחדשים, דרך היכרות עם מערכות כדור הארץ.

שיעור מספר 1: מערכות כדור הארץ
מערכת היא אוסף של רכיבים הקשורים ביניהם ומתפקדים יחדיו. האם יש מערכות על כדור הארץ.

פעילות מספר 1: 
א. מערכות כדור הארץ

1. צאו לחצר בית הספר לכמה דקות, הסתכלו וחשבו על חיי היום-יום שלכם. ערכו רשימה של פריטים בסביבתכם 
הקרובה. 

רשמו את הפריטים שמצאתם:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

מערכות כדור הארץ כוללות את כל המרחבים על פני כדור הארץ - מרחב החיים, מרחב המים, מרחב הסלעים 
ומרחב הגזים.

ביוספרה: כל בעלי החיים והצמחים על פני כדור הארץ.
אטמוספרה: מרחב הגזים באוויר.

הידרוספרה: כל מרחב המים בכדור הארץ - נהרות, ימים, נחלים, גשם, מי תהום, ועוד.
גיאוספרה: כל מרחב הסלעים, הרים, עמקים, ועוד.
חזרה לכיתה: נסו למיין את הפרטים לקבוצות שונות.

מיינו את הפריטים לפי ארבעת מערכות כדור הארץ:  _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

ב. יחסי הגומלין בין מערכות כדור הארץ
 יחסי גומלין הם השפעות הדדיות וקשרים בין רכיבי מערכת.

1. חזרו לרשימת הפריטים שאספתם ונסו ליצור קשרים בין מושגים שונים. אילו קשרים מצאתם?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

!
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2. היכן בתוך מערכות כדור הארץ נכנסים אנחנו, בני האדם?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. לפניכם איור של מערכות כדור הארץ השונות. חשבו ורשמו כמה שיותר קשרים בין המערכות השונות. 

דוגמה: בעלי חיים שהם חלק מהביוספרה, נושמים אוויר שהוא חלק מהאטמוספרה

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

אטמוספרה

אטמוספרה

ביוספרה

ביוספרה

גיאוספרה

גיאוספרה

הידרוספרה

הידרוספרה
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שיעור מספר 2: אנרגיה ומערכות כדור הארץ
בשיעור הקודם למדנו על המערכות השונות של כדור הארץ.

בני האדם משתמשים בסביבה ובמערכות כדור הארץ לדברים שונים בחייהם, בין היתר, לצורכי הפקת אנרגיה. 
מהם מקורות האנרגיה של האדם?

נכיר אותם באמצעות מערכות כדור ארץ.
פעילות מספר 2: מקורות האנרגיה ומערכות כדור הארץ

לפניכם מקורות אנרגיה שונים ומערכות כדור הארץ. סמנו מאיזה מערכת מגיע כל מקור אנרגיה.
נסו לחשוב על מקורות נוספים ומקורם.

מקור אנרגיהמערכות כדור הארץ

גיאוספרה

הידרוספרה

ביוספרה

אטמוספרה

רוח

אנרגיית שמש

נפט

פחם

גז

אנרגיה גיאותרמית

סכרים

אנרגיית גלים

ערבה הדרומית

לגונה באילת 

צומת קטורה

מלחת יטבתה

!
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פעילות מספר 3: צריכת אנרגיה בישראל 
מדוע האדם משתמש באנרגיה?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

לפניכם טבלה עם נתוני צריכת מוצרי הנפט וצריכת חשמל בישראל לפי שנים.

1. פתחו קובץ אקסל, העתיקו אליו את הנתונים ובנו גרף המציג את צריכת האנרגיה בישראל.
2. מה תוכלו לומר על הגרף? האם יש שינוי? 

3. מדוע יש שינוי בצריכת האנרגיה?
4. רשמו שלוש מסקנות לגבי הגרף.

נתוני החשמל ומוצרי הנפט מוצגים ביחידות הנקראות שעט"ן - שווה ערך לטון נפט. 
יחידה זו מקובלת למדידת אנרגיה ומאפשרת להשוות צריכת אנרגיה ממקורות שונים על פי 
קנה מידה זהה. שעט"ן היא כמות האנרגיה המתקבלת משרפה של טון נפט. מכיוון שיחידות 

האנרגיה המקובלות בביולוגיה ובכימיה )קלוריות( או בפיזיקה )ג'ול( הן קטנות ביותר, אין הן 
מתאימות לתיאור צריכת אנרגיה של מדינה.

!
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פעילות מספר 3 א': צריכת אנרגיה בישראל )חלופי- במידה ואין חדר מחשבים לעבודה עם אקסל(.
לפניכם שני גרפים עם נתוני צריכת מוצרי הנפט וצריכת חשמל בישראל ובעולם לפי שנים.

1. מה תוכלו לומר על הגרפים? האם יש שינוי? 
2. מדוע יש שינוי בצריכת האנרגיה?

3. רשמו שלוש מסקנות לגבי כל גרף.

נתוני החשמל ומוצרי הנפט 
מוצגים ביחידות הנקראות 

שעט"ן - שווה ערך לטון נפט. 
יחידה זו מקובלת למדידת 

אנרגיה ומאפשרת להשוות 
צריכת אנרגיה ממקורות

שונים על פי קנה מידה זהה. 
שעט"ן היא כמות האנרגיה 

המתקבלת משרפה של טון 
נפט. מכיוון שיחידות האנרגיה 
המקובלות בביולוגיה ובכימיה 

)קלוריות( או בפיזיקה )ג'ול( הן 
קטנות ביותר, אין הן מתאימות 

לתיאור צריכת אנרגיה של 
מדינה.

מקרא:
קו אדום: אוכלוסיית העולם
קו כחול: צריכת האנרגייה 

העולמית

!
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כעת נכיר שני מושגים חדשים: משאבים מתכלים ומתחדשים.
משאב מתכלה: חומר טבעי, הנוצר במהלך תקופה ארוכה של מיליוני שנים, המנוצל על ידי האדם. תהליך ההיווצרות 

שלו איטי מאוד ולכן השימוש הגובר בו עתיד לגרום להתכלותו.
חשבו על דוגמה למשאב מתכלה:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

משאב מתחדש: חומר טבעי, המתחדש בהתמדה, המנוצל על ידי האדם. תהליך ההיווצרות שלו מהיר יחסית, כך 
שקצב הניצול קרוב לקצב היווצרותו.

חשבו על דוגמה למשאב מתחדש:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

מקורות האנרגיה של האדם התבססו בעיקר על משאבים מתכלים. בשנים האחרונות עם העליה בצריכת האנרגיה, 
מתפתחות טכנולוגיות לשימוש במשאבים מתחדשים לייצור חשמל.
חזרו לפעילות הקודמת וחלקו את מקורות האנרגיה לשתי קבוצות:

משאבים מתכלים - _________________________________________________________

משאבים מתחדשים - _______________________________________________________
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שיעור מספר 4: משאבים מתכלים - נפט
בעולם יש שני סוגים משאבים. ישנם משאבים הנקראים "משאבים מתכלים" וישנם אחרים, הנקראים "משאבים 

מתחדשים". תחילה נכיר את המשאבים המתכלים.

מהו נפט? האם אתם מכירים את המושג?
_______________________________________________________________________________________

הנפט )בלטינית - )Petroleum הוא נוזל דליק, שמוצריו השונים משמשים כדלק בתחבורה, בתעשייה ובייצור חשמל 
בתחנות כוח וכן כחומרי גלם לתעשייה הכימית )צבעים, חומרי הדברה, חומרי נפץ, אספלט, ועוד(, ולייצור מוצרי 

פלסטיק. 
פעילות מספר 4א: השלבים ההכרחיים לייצור נפט

התרשימים הבאים מתארים שלבים הכרחיים ליצירת נפט ולהפקתו. סמנו אותם בסדר הנכון וציינו ליד כל תרשים 
מה הוא מתאר )שימו לב להערות(. רשמו את התנאים ההכרחיים ליצירת נפט.

מהם התנאים ההכרחיים להיווצרות נפט?
_____________________________________________________________________________________.1
_____________________________________________________________________________________.2
_____________________________________________________________________________________.3
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פעילות מספר 4ב: ייצור והפקת נפט
) Source: IEA )International Energy Agency January 2007( .הסתכלו בגרף המצורף - נפט: הפקה

מי הן המדינות שמייצאות את הכמות הגדולה ביותר של נפט?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

הריכוז הגדול ביותר של מאגרי נפט מצוי במזרח התיכון, שם התקיימו התנאים האופטימאליים להיווצרותו. 
כיום, המדינות שלהן עתודות הנפט הגדולות בעולם הן: ערב הסעודית, רוסיה, קנדה ואיראן.

ארגון אופ"ק )OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries( הוא ארגון המאגד את המדינות, 
שבהן מצויות עתודות נפט גדולות והן היצואניות העיקריות של נפט. חברות בו מדינות ערב: אלג'יריה, איראן, עיראק, 

כווית, לוב, ניגריה, קטאר, ערב הסעודית, איחוד האמירויות הערביות וכן ונצואלה, אנגולה ואקוודור. מטרת הארגון 
היא ליצור שיתוף פעולה בין המדינות המייצאות נפט על מנת לשלוט בקצב הפקתו של הנפט ובמחיריו וכן לשלוט 

על מכירת הזיכיונות העתידיים לחיפוש נפט. 
המדינות החברות באופ"ק מחזיקות בכ-75% מעתודות הנפט של העולם. הן מפיקות כשליש מהנפט המופק בעולם 

ומייצאות כחצי מכמות הנפט העולמי הנסחרת בעולם.

מהי, לדעתכם, המשמעות של ארגון זה מבחינה פוליטית וכלכלית?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

בחלק זה הכרנו את מערכות כדור הארץ, כיצד הן מתקשרות להפקת אנרגיה לאדם ומהו הנפט.
 

איחוד האמירויות הערביות

נורווגיה

קנדה

סין

מקסיקו

אירן

ארה"ב

ערב הסעודית

רוסיה

ונצואלה
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שיעור מספר 5: משאבים מתכלים, מעבדה וסיכום.
פעילות 5א': מעבדה בנושא משאבים מתכלים. )מצורף דף עזר למורה בנספחים(.

לפניכם ערכה המכילה חומרים שונים. במהלך המעבדה נכיר כל אחד מהחומרים וננסה להבין את הקשרים ביניהם

מספר פריט:  1
מאפיינים: 

שם הפריט:

מספר פריט: 2
מאפיינים:

שם הפריט:

מספר פריט: 3
מאפיינים:

שם הפריט:

מספר פריט: 4 דוגמה
מאפיינים: סלע בצבע חום כהה 
)או אפור(, נחרץ בציפורן ותוסס 
עם חומצה. לעתים, יש מאובנים.

שם הפריט: פצלי שמן.

מספר פריט: 5  דוגמה
מאפיינים: צבע חום-ירקרק )או 

אפור(, נחרץ בציפורן, אך לא תוסס. 
סימנים של עלים ועצים מאובנים.

שם הפריט: חוואר עם עלים/עצים 
מאובנים.

מספר פריט: 6
מאפיינים:

שם הפריט:

מספר פריט: 7
מאפיינים:

שם הפריט:

מספר פריט: 8
מאפיינים:

שם הפריט:

מספר פריט: 9
מאפיינים:

שם הפריט:

חלק ראשון: אפיון הפריטים בערכה
הסתכלו על הפרטים בערכה ורשמו שלושה מאפיינים של כל פריט בתוך הטבלה. 

חשבו על מאפיינים, כמו צבע, ריח, חוזק.  
האם אתם מכירים חלק מהפריטים?

רשמו בטבלה את שמות כל הפריטים.

חלק שני: זיהוי סלעים
חלק מהפריטים בערכה הם סוגים שונים של סלעים. בעזרת דף הגדרת הסלעים המצורף זהו אילו סלעים נמצאים 

בערכה.
הוסיפו את שמות הסלעים שזיהיתם לטבלה.

מלבד שם הסלע, ניתן לחלק סלעים לקבוצות שונות, למשל: סלע מאגר וסלע כיסוי )אטום(.
סלע מאגר: סלע עם חללים אשר נוזל )מים, נפט( יכול להיאגר בחלליו. לדוגמה: אבן חול, גיר רך.

סלע כיסוי: סלע אטום אשר חוסם מעבר של נוזל )מים, נפט( ובכך מונע את בריחתו. לדוגמה: בזלת, חרסית. 
לאחר שהגדרתם את הסלעים השונים - מי מהם מתאים להיות סלע מאגר ומי סלע כיסוי?

סלע מאגר: ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
סלע כיסוי _______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

!
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חלק שלישי: התבוננות במיקרוסקופ 
לפניכם דוגמה של פצלי שמן. פצלי שמן הם סלעים המכילים כמות גדולה של חומר אורגני.

תהליך היווצרותם של פצלי השמן דומה לתהליך היווצרותו של הנפט,  אולם החומר האורגני )קרוגן( שבסלע לא עבר 
את תהליך הדחיסה שהפך אותו לנוזלי, אלא נותר בתוך סלע המקור.

הסתכלו על הדוגמה במיקרוסקופ.
הגדירו מה אתם רואים, הוסיפו איור.

ניתן להיעזר בדף המצורף.

איזה מרכיב ממערכות כדור הארץ מופיע בדוגמה שלפניכם?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

חלק רביעי: מה הקשר?
לאחר שהכרתם את כל הפריטים שבערכה, נסו ליצור קשר בין מרכיבים שונים. 

רשמו לפחות שני תרשימי זרימה, המתארים כיצד הפריטים קשורים זה לזה.

תרשים 1:

תרשים 2:

הגדלה____________
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קטע מידע: פורמיניפר
סוג של פלנקטון זעיר, יצור ימי חד-תאי המכוסה בקליפה בעלת נקבים. השלד של הפורמיניפרים לרוב בנוי מקלציט. 
לאחר מותם הפורמיניפרים שוקעים לקרקעית הים. השלד שלהם הוא רכיב חשוב בסלעי משקע ימיים )גיר, קירטון(.
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טבלת זיהוי סלעים

צבעקושיתסיסהמאפיינים נוספיםשם הסלע

לעתים יש הופעת פצלי שמן
מאובנים

חום-כההנחרץתוסס

לעתים ניתן לראות גרניט
גבישים בעין

אדום, ורדרד, לבןלא נחרץלא תוסס

לבן-חוםלא נחרץתוססגיר

ניתן לראות גרגירי אבן חול
קוורץ

אדום- ורוד, חוםמתפוררתלא תוסס

לעתים יש סימני חוואר
מאובני עלים ועצים

חום-ירקרק, נחרץלא תוסס
חום-אפור

נחרץ - בדיקה עם מסמר או ציפורן האם מצליחים לחרוץ את הסלע.
תסיסה - טפטוף טיפה של חומצה - האם הסלע תוסס או לא?

דף עבודה מספר 5ב': סיכום יחידה מספר 1 - משאבים מתכלים
המושגים העיקריים שלמדנו ביחידה זו הם מערכות כדור הארץ, משאבים מתכלים ומתחדשים, צריכת האנרגיה של 

האדם והנפט. 
מה הקשר בין הדברים? כיצד הם משפיעים זה על זה?

איזו ממערכות כדור הארץ מעורבות בתהליך היווצרותו של הנפט?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

צרו תרשים זרימה של מסלול מעברי החומר והאנרגיה בין מערכות כדור הארץ הקשורים בתהליך היווצרותו
של הנפט.

מהם החסרונות והיתרונות של השימוש בנפט? רשמו לפחות חיסרון אחד ויתרון אחד.
חיסרון

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

יתרון 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

אחד החסרונות העיקריים של השימוש בנפט הוא השפעותיו הסביבתיות. 
מהן ההשפעות הסביבתיות של השימוש בנפט? על כך נלמד בהמשך. 

!
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יחידה מספר 2: בעיות סביבתיות ואתגרים סביבתיים בהקשר למשאבי האנרגיה המתכלים
שיעור מספר 6: השפעות סביבתיות של משאבים מתכלים

ביחידה זו נכיר את ההשפעות הסביבתיות של השימוש במשאבים המתכלים, נבין גורמים שונים לשינוי האקלים, נכיר 
את המושג "פיתוח בר-קיימא" ונתרגל מיומנויות מעבדה שונות.

דף עבודה מספר 6: מעבדת פחמן דו-חמצני ועליית הטמפרטורה
במעבדה זו ננסה להבין מה משפיע על הטמפרטורה בכדור הארץ. לצורך כך, נערוך שני ניסויים קצרים. 

בניסוי הראשון נבחן את הקשר בין צבע לחום ואת הקשר בין זווית הקרינה לחום. בניסוי השני נבדוק האם וכיצד 
פחמן דו-חמצני משפיע על הטמפרטורה בכדור הארץ. 

חלק א': מה משפיע על הטמפרטורה בכדור הארץ?
ישנם מספר גורמים המשפיעים על הטמפרטורה בכדור הארץ. לפניכם רמזים: מוקדם יותר המורה הניח שני כלים - 

אחד שחור ואחד לבן, עם מד חום מתחת המנורה במרחקים שונים, במקום שונה ביחס לקרינה של המנורה. 
באיזה מן הכלים תימדד טמפרטורה גבוהה יותר?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

גשו אל הכלים ובדקו. האם צדקתם? באיזה כלי הטמפרטורה גבוהה יותר? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

רשמו לפחות שני גורמים המשפיעים על הטמפרטורה בכדור הארץ:
1 .___________________________________________________________________________________
2 .___________________________________________________________________________________

גז חממה הינו גז המונע יציאה של חלק מאותה קרינת השמש המוחזרת מכדור הארץ אל החלל. בזכות גזי החממה 
השינוי בטמפרטורה על פני כדור הארץ מתון יחסית ומאפשר קיום חיים. בשנים האחרונות, עם העליה בטמפרטורה 

הכללית של האטמוספירה ואירועי האקלים הקיצוניים, עלתה הסברה שמכיוון שריכוז גזי החממה באטמוספירה 
עולה, האטמוספירה מתחממת יותר מבעבר ונגרמים ארועי אקלים קיצוניים כדוגמת שיטפונות, סופות וכדומה.

פחמן דו-חמצני )CO2( הוא גז חממה, הנמצא באופן טבעי באטמוספרה שלנו. ריכוזו באטמוספרה עלה בצורה 
משמעותית מאז המהפכה התעשייתית. מדענים רבים טוענים, כי עלייה זו נובעת מהשימוש הנרחב בדלקים 

פוסיליים, שהחל בסוף המאה ה-19. חוקרים רבים קושרים עלייה זו לעלייה בטמפרטורה של כדור הארץ.
לפחמן דו חמצני יש היבט נוסף – מחזור הפחמן. הצמחים ואורגניזמים אחרים המסוגלים לכך הופכים את הפחמן 

הדו חמצני ומים לגלוקוז )חד-סוכר( בתהליך שנקרא פוטוסינתזה. סוכר זה הופך בתורו לחומרי מזון אחרים
)פחמימות חלבונים ושומנים( הבונים את האורגניזם. חומרי המזון הללו נאכלים ע"י אורגניזמים אחרים וכך הלאה. 

חלק מהפחמן חוזר לאטמוספירה בתהליך הנשימה של האורגניזמים ובתהליכי הריקבון והפירוק, חלק נצבר בצורת 
חומר אורגני, וחלק, לאחר שנים רבות ולחץ גדול, הופך למחצבים של פחם, נפט או גז.
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חלק ב': בניסוי הבא ננסה להבין מה הקשר בין השימוש במשאבים המתכלים לפליטת פחמן דו-חמצני והאם קשר 
זה משפיע על העלייה בטמפרטורה. 

במעבדה הקודמת למדנו לזהות סלעים.
לפניכם שני סוגי סלעים - גיר וקירטון אשר הם סלעי משקע, המורכבים ממינרל הנקרא קלציט. שני הסלעים הללו 

תוססים כאשר אנו מטפטפים עליהם חומצה.
מהו תהליך התסיסה? 

בתהליך התסיסה של קלציט, נוצרת תגובה כימית בין הקלציט לחומצה, וכתוצאה מכך משתחרר פחמן דו-חמצני. 
זהו אותו פחמן דו-חמצני שמשתחרר לאוויר כאשר אנו שורפים דלקים פוסיליים.

ניסוי מספר 2: המסת קלציט ובדיקת עלייה בטמפרטורה
מהלך הניסוי:

לפניכם שני כלים - בקבוק זכוכית בעל פתח צר וכלי זכוכית בעל פתח רחב, נייר שעווה, אבקת סלע גיר, מד חום, 
חומצה וצינורית גומי.  

לכלי אחד )בעל הפתח הצר( שפכו את אבקת סלע הגיר.. 1
את הכלי השני כסו בנייר שעווה, הכניסו את מד החום ואת צינורית הגומי. . 2
מדדו את הטמפרטורה בכלי בתחילת הניסוי. רשמו:________________. 3
שפכו את החומצה לתוך הבקבוק, סגרו אותו. בבקבוק תתרחש תסיסה.. 4
מדדו את הטמפרטורה שנית בכלי. רשמו:_______________________. 5
כתבו במחברת את תוצאות הניסוי.. 6

הטמפרטורה בכלי בתחילת הניסוי:__________
הטמפרטורה בכלי בסוף הניסוי:___________

סיכום הניסוי
האם יש שינוי? אם כן, מהו?_________________________________________________

מדוע עלתה/לא עלתה הטמפרטורה בכלי? _______________________
האם, לדעתכם, ניתן להוסיף גורם נוסף לרשימת הגורמים המשפיעים על עליית הטמפרטורה בכדור הארץ?

_____________________________________________________________________________________

מה הקשר בין עליית הטמפרטורה לבעיות סביבתיות שונות?
_____________________________________________________________________________________

בשיעור הבא נצפה בסרטים הקשורים לנושא ונסכם את ההשלכות הסביבתיות. 

פחמן מים
דו חמצני

 יון
 כלור      

יון 
סידן

חומצת   
מלח

קלציט
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שיעור מספר 7: ההשפעות הסביבתיות של משאבים מתכלים - שיעור צפייה
בניסויי שערכנו ראינו, שהפחמן הדו-חמצני גרם לעליית הטמפרטורה בכלי.

כעת נצפה במספר סרטים המתייחסים להשפעות אפשריות של השימוש במשאבים מתכלים. שני סרטים מתייחסים 
להשפעת עליית הטמפרטורה בכדור הארץ וסרטון נוסף מתאר את אסון הנפט במפרץ מקסיקו.  
דף עבודה מספר 7א': דף צפייה בסרט - השלכות סביבתיות של השימוש במשאבים המתכלים

אנו נצפה בשלושה קטעי סרטים: "אמת מטרידה", "היום שאחרי מחר" וסרטון על אסון הנפט במפרץ מקסיקו.
1. במהלך הצפייה רשמו לפחות שישה מושגים שונים, המוזכרים בכל סרט )מושגים שאתם מכירים ומושגים שאתם 

לא מכירים(.

קטע מספר 1: מתוך הסרט "אמת מטרידה".
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 קטע מספר 2: מתוך הסרט "היום שאחרי מחר".
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

קטע מספר 3: אסון הנפט במפרץ מקסיקו.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. בחרו שישה מושגים ומיינו אותם לפי מערכות כדור הארץ.

אטמוספרהביוספרההידרוספרהגיאוספרה

3. אילו בעיות סביבתיות עולות מן הסרטים?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. רשמו שלוש דוגמאות ליחסי גומלין שבהם שותפים מושגים מהסרט.
דוגמה: הפשרת הקרחונים        צמצום מרחבי המחייה של בעלי חיים בקוטב.

א._____________________________________________________________________________________
ב._____________________________________________________________________________________
ג._____________________________________________________________________________________
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דף עבודה מספר 7ב': כתבה על אסון הנפט במפרץ מקסיקו ותמונות )פעילות חלופית במקרה שאין אפשרות להקרין סרטים(

עצרנו את דליפת הנפט במפרץ מקסיקו 
ynet -פורסם 16.7.2010 ב

85 ימים לאחר שהחל אסון הנפט החמור בתולדות ארה"ב, הודיעה חברת BP, כי הצליחה לעצור את הדליפה. 
"מכסה" משופר שהותקן על פתח הבאר הדולפת עומד בלחצים. "אין יותר נפט שזורם למימי המפרץ", הודיעה סגן 

נשיא החברה. אך עד שזה קרה, זרמו למפרץ בין 100 לכ-200 מיליון גאלונים של נפט. 
בתולדות  החמור  הנפט  אסון  שהחל  לאחר  חודשים  כשלושה 
הנפט  דליפת  את  לעצור  הצליחה  כי   ,BP חברת  הודיעה  ארה"ב, 
שהוצב  משופר,  "מכסה"  מקסיקו.  במפרץ  התת-ימית  מהבאר 
לפני  מתחת  וחצי  קילומטר  הדולפת  הבאר  פתח  על  השבוע 
כל  את  להזרים  ומצליח  האדירים  בלחצים  שעה  לפי  עומד  הים, 
המים. פני  על  מכליות  של  לצי  האדמה  ממעבה  שפורץ  הנפט 
לשרפה  גרם  עז  שפיצוץ  לאחר  באפריל  ב-20  החלה   הדליפה 
הורייזון".  "דיפווטר  הקידוח  אסדת  את  הטביע  יומיים  וכעבור  גדולה, 
האסדה  ומטביעת  ממנו  כתוצאה  אדם.  בני   11 נהרגו  בפיצוץ 
נפט  הבאר.  פתח  על  שהוצבה  הצינורות  לסעפת  כבד  נזק  נגרם 
המפרץ. מימי  את  ולזהם  מהפתח  נשלט  בלתי  באופן  לפרוץ  החל 

 תחילה ניסתה חברת BP לגמד את ממדי האירוע - לפחות באופן פומבי. מנכ"ל החברה אף אמר שמדובר באירוע 
מינורי. אך ככל שחלפו הימים התברר, שכמות הנפט המזהמת את 

מימי המפרץ גדולה מאוד. בהמשך גם התברר שכבר מההתחלה 
העריכו בחברה שהדליפה רצינית, אך לא חשפו זאת מחשש 

שיידרשו לשלם סכומי כסף גדולים בקנסות ופיצויים.
כל המאמצים לסתום את הבאר כשלו בזה אחר זה. החברה ניסתה 
להציב על הבאר הדולפת מתקן דמוי משפך ענק שיקלוט את הנפט 
- אך הוא נסתם. בהמשך ניסו לשאוב את הנפט ישירות מהצינורות 
הבאר  לפתח  להחדיר  ניסו  אז  יפה.  עלה  לא  הניסיון  אך  הדולפים, 
בוץ כבד מעורב בפסולת פיסות גומי כדי ליצור סתימה; גם "הזרקת 
הבוץ" לא הצליחה. מיליוני גלונים של נפט עדיין פרצו באופן בלתי 
הסתמנה  כחודש  לפני  רק  והשבורים.  העקומים  מהצינורות  נשלט 
פריצת דרך, כשעל פתח הבאר הדולפת הוצב מכסה ממנו שאבו את 

הנפט אל מכלית על פני המים. BP הודיעה אז, שהפתרון הזה כנראה 
ולדלוף  מוצלח מקודמיו, גם אם עדיין חלק מהנפט הצליח לחמוק 
לים. אט אט החלה BP להגדיל את כמות הנפט שהיא שואבת מפתח 

הבאר למעלה, אל פני השטח. 
מכסה  הבאר  על  להציב  הוחלט  השאיבה  כושר  לקצה  כשהגיעו 
הבאר  על  הותקן  המכסה  הדולף.  הנפט  כל  את  שיקלוט  משופר, 
שנועד  המכריע,  הניסוי  החל  האחרונה  וביממה  שעבר  בשבוע 
מהבאר.  שפורץ  הנפט  כל  את  לקלוט  באמת  ניתן  האם  לבדוק 

"אני מאוד מרוצה )להודיע( שאין עוד דליפה של נפט לתוך מימי 
מפרץ מקסיקו. למעשה, אני ממש נרגש מכך", 

אמר קנת וולס, סגן נשיא BP. בימים הקרובים ימשיכו אנשי B לעקוב אחר תפקוד הציוד ולוודא שאכן אין דליפות.
אך בכל מקרה, "המכסה" הוא רק פתרון זמני. במקביל, ממשיכה החברה לקדוח שתי בארות נפט מקבילות. 

באוגוסט ינסו לפרוץ שוב אל אותה באר נפט כדי לסתום אותה באופן סופי. 
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הזוהר של אובמה הוכתם; האם ישלם את המחיר?
נשיא ארצות הברית ברק אובמה כינה את החדשות "סימן מעודד". הוא ספג ביקורת חריפה בחודשים האחרונים על 
האופן שבו התמודד הממשל עם הדליפה החמורה. טענו שהתגובה הייתה איטית ומסורבלת, ושחלפו ימים ארוכים 

עד שבוושינגטון הבינו שמדובר באירוע חמור שיש לרתום משאבים גדולים כדי להתמודד איתו.
בהמשך, אכן השקיע הממשל מאמצים גדולים בנושא, גבה מ-BP מיליוני דולרים לכיסוי העלות ואף אילץ אותה 

להתחייב לקרן פיצויים של 20 מיליארד דולר. אך עדיין היו מי שהשוו בין התנהלות הממשל לבין הטיפול הכושל של 
הנשיא בוש בהוריקן קתרינה, וניבאו שאובמה ישלם על כך מחיר פוליטי כבד. 

אך גם אם תיסתם הבאר הדולפת באופן סופי, את הזיהום הכבד שנגרם למפרץ מקסיקו יהיה קשה מאוד - אולי 
אפילו בלתי אפשרי - לשקם. על פי הערכות, בין 93 מיליון גלונים ל-184 מיליון גלונים של נפט זיהמו את המפרץ 

ב-83 הימים שחלפו מאז החלה הדליפה. המערכת האקולוגית נפגעה באופן שהיקפו לא ברור עדיין, ותעשיית הדיג 
המקומית קרסה כמעט לגמרי. 

1. בחרו שישה מושגים מהכתבה ומיינו אותם לפי מערכות כדור הארץ.

אטמוספרהביוספרההידרוספרהגיאוספרה

2. אילו בעיות סביבתיות עולות מן הסרטים?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. רשמו שלוש דוגמאות ליחסי גומלין שבהם שותפים מושגים מהסרט.
דוגמה: הפשרת הקרחונים        צמצום מרחבי המחייה של בעלי חיים בקוטב.

א._____________________________________________________________________________________
ב._____________________________________________________________________________________
ג._____________________________________________________________________________________
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שיעור מספר 8: סיכום השפעות סביבתיות, מחזור הפחמן
מחזור הפחמן הוא תיאור של כל השינויים המתרחשים בתרכובות פחמן בטבע. בתהליכים אלה הפחמן הופך 
מתרכובת אי-אורגנית לתרכובת אורגנית וחוזר חלילה. שני תהליכים עיקריים תורמים לגלגול הפחמן במחזור 

הפחמן:  פוטוסינתזה ונשימה תאית. 
חשוב לזכור: פחמן דו-חמצני הוא אחד מגזי החממה ונמצא באופן טבעי באטמוספרה שלנו. עם זאת, ריכוזו 

באטמוספרה עלה מאוד מאז המהפכה התעשייתית. 
פעילות מספר 8: מחזור הפחמן

התבוננו במחזור הפחמן וענו על השאלות בדף. 

היכן קשורים הדלקים הפוסיליים למחזור הפחמן?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

האם משפיעה שרפת הדלקים הפוסיליים על הטמפרטורה בכדור הארץ? אם כן, כיצד? אם לא, מדוע לא?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

פוטוסינטזה

נשימה של 
צמחים

פליטה מתעשיה 
ותחבורה

וקיבוע פחמן

CO2

נשימה של 
בעלי החיים

התפרקות של
חומר אורגני

התפרקות הפחמן ע"י 
מיקרואורגניזמים

מאגרי דלק מאובן

!

מחזור הפחמן
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שיעור מספר 9: גידול בצריכה מול פיתוח בר-קיימא 
דף עבודה מספר 9: קטעי עיתונות להבנת פיתוח בר-קיימא 

מהו פיתוח בר-קיימא וכיצד הוא קשור לנושא?
פיתוח בר-קיימא הוא פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי להתפשר על יכולתם של דורות העתיד לענות על 

צרכיהם.
א. התבוננו בגרפים וענו על השאלות

מה היו מחירי הנפט בסביבות שנת 1900? __________________________________
מתי נצפה שיא במחיר הנפט על פי הגרף? _________________________________

נסו לחזות על פי הגרף האם מחירי הנפט עתידים לעלות או לרדת. _________________________

מה היתה תפוקת הנפט בשנת 1900? ____________________________________________
מתי נצפה שיא תפוקת הנפט על פי הגרף? _________________________________
מהי התפוקה המשוערת בשנת 2050? ____________________________________

כמה אנשים היו בעולם בשנת 1900? _______________
כמה אנשים יהיו בשנת 2050? ___________

צריכת האנרגיה של האדם עולה בהתמדה,
מחירי הנפט ותפוקתו מעידים על כך שאנו נמצאים
בשיא עידן צריכת הנפט, וכמותו הולכת ומדלדלת.

אילו פתרונות תוכלו להציע לנושא?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

מה אפשר לעשות בנידון?
• חיסכון בצריכה;	
• מציאת מקורות נוספים.	

למעשה ניתן להגדיר שלוש סיבות עיקריות למעבר לאנרגיה מתחדשת:
• עליית מחירי הנפט;	
• הנפט אוזל;	
• השימוש במשאבים המתכלים מזהם את כדור הארץ.	

מקרא:
קו אדום: אוכלוסיית העולם
קו כחול: צריכת האנרגייה 

העולמית
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ב. לפניכם קטעי עיתונות הקשורים לנושא סביבתי כלשהו. קראו את הכתבות וענו על השאלות. 

ynet 5.4.11 כתבה מספר 1 תל אביב: שטח ציבורי ירוק או מתקני השכרת אופניים? יעל דראל , פורסם
דחפורים של העירייה עקרו צמחייה וחלקות פורחות בשכונת מונטיפיורי, לטובת הצבת מתקנים להשכרת אופניים. 

התושבים זועמים: "זה השטח הירוק היחידי שיש בשכונה". 
תושבי שכונת מונטיפיורי בתל אביב גילו לתדהמתם בצהרי היום )ג'(, כי דחפורים של העירייה הגיעו אל שדרות 

יהודית - השדרה המרכזית בשכונה, והחלו לעקור ממנה צמחייה רבה וחלקות פורחות. רק לאחר שהתעמתו עם 
הפקחים, ומנעו בגופם את המשך העבודות, התברר כי מטרת העקירה הייתה דווקא סביבתית לכאורה: הצבת 

מתקנים להשכרת אופניים, בפרויקט "תל אופן", שאותו מקדמת העירייה.

מה הבעיה העולה מהכתבה? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

אילו פתרונות תוכלו להציע בהקשר של פיתוח בר-קיימא?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

כתבה מספר 2 קנס של 420 אלף שקל למועצת קריית טבעון בשל זיהום. רויטל חובל, 22.2.10, כלכליסט
עקב התרשלות של המועצה, הוזרם בשטחה ביוב לכיוון מקורות מים במהלך השנים 2005-1999.

בית המשפט השלום בחיפה גזר קנס כספי על המועצה המקומית קריית טבעון בגובה 420 אלף שקל בגין עבירה על 
חוק המים. 

המועצה הואשמה בכך שלא נקטה באמצעים הדרושים לגילוי ומניעת תקלות בתחנות שאיבה שבשטחה, אליהן 
התנקזו שפכי היישוב קריית טבעון. עקב כך, במהלך השנים 1999–2005 הוזרם ביוב גולמי מתחנות השאיבה לסביבה 

ולכיוון מקורות מים, לרבות נחל קישון ואל ערוץ המתנקז לנחל ציפורי, תוך גרימת מטרדי ריח. 
 בית המשפט הרשיע את המועצה המקומית בהסדר טיעון בין המשרד להגנת הסביבה, שהגישה את כתב האישום 

לבין המועצה המקומית. על פי פסק הדין, המועצה חויבה בתשלום קנס שכספיו יועברו לקרן לשמירת ניקיון.

מה הבעיה העולה מהכתבה? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

אילו פתרונות תוכלו להציע בהקשר של פיתוח בר-קיימא? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ynet ,20.11.06 , כתבה מספר 3  יותר זיהום אוויר - יותר פניות למיון. מיטל יסעור בית-אור
מחקר שנערך באשקלון מצא קשר ישיר בין רמת זיהום האוויר בעיר לבין העלייה במספר הפניות לבית החולים 

"ברזילי" בעקבות מחלת לב או מחלה בדרכי הנשימה. "תקני זיהום האוויר לא מגנים מספיק על האוכלוסייה", 
מזהירים החוקרים. 

ביום שבו נרשמת עלייה בזיהום האוויר, עולות מספר הפניות לחדרי המיון הקשורות לתלונות על מחלות בדרכי 
הנשימה ועל מחלות לב, כך עולה ממחקר שנערך במכון למחקר אפידימיולוגי בבית החולים "ברזילי" באשקלון. 
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עוד עולה מהסקר, כי גם ברמות המותרות של זיהום האוויר, כפי שנקבעו על ידי המשרד לאיכות הסביבה, נמצא 
בברור סיכון הגדול פי ארבע להגיע למיון.

 מחקרים קודמים שנעשו בעולם באותו הנושא מצאו קשר בין חשיפה לתחמוצות חנקן, תוצרי הפליטה של כלי רכב 
ומפעלי תעשייה לבין שורה של מחלות לב חמורות, שבץ, דלקת ריאות ו-COPD )מחלת ריאות חסימתית כרונית(.

החוקרים הדגישו כי באף אחד מהימים לא נמדד באשקלון זיהום אוויר החורג מתקני המשרד לאיכות הסביבה 
ולמרות זאת נראתה ההשפעה על בריאות הציבור. לדברי ד"ר הוארטה: "חשוב לציין, שכשאנחנו מדברים על זיהום 

אוויר אנחנו מדברים על זיהום שהוא רובו ככולו נמצא 50 אחוז מתחת לתקן המורשה על ידי המשרד לאיכות 
הסביבה. גם ברמות המותרות אנחנו רואים סיכון הגדול פי ארבע להגיע למיון. התקנים לא מגנים מספיק על 

האוכלוסייה. אנחנו, כאנשי בריאות הציבור, מקווים שזה יסייע במאבק להחמרת התקנים". 
 

מה הבעיה העולה מהכתבה? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

אילו פתרונות תוכלו להציע בהקשר של פיתוח בר-קיימא?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

סיכום יחידה מספר 2 
נראה כי פתרונות העולים בקנה אחד עם פיתוח בר-קיימא אינם תמיד פשוטים לביצוע ולמעשה לכל פעולה של 

האדם ישנה השפעה סביבתית כלשהיא. 
כיצד מנסים לממש פתרונות של פיתוח בר קיימא ברמה בינלאומית? באמצעות אמנות בנלאומיות כגון אג'נדה 21.

אג'נדה 21 – סדר יום למאה ה-21 היא תוכנית הפעולה של מדינות העולם לקידום פיתוח בר קיימא, המבטאת 
הסכמה בינלאומית ומחויבות פוליטית ברמה הגבוהה ביותר לעיקרון לפיו פיתוח וסביבה הם נושאים לדיון משותף.
אג'נדה 21 היא מסמך המתווה מדיניות סביבתית ומדיניות פיתוח של מדינות וערים )מתוך אתר המשרד להגנת 

הסביבה( אחת לכמה שנים מתכנסים ראשי מדינות ונציגיהם לוועידה שמטרתה לדון בקידום ויישום החלטות 
הקשורות לאג'נדה 21 ופיתוח בר קיימא כגון וועידת קופנהגן אשר התקיימה בדצמבר 2009.
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דוגמאות לעקרונות אג'נדה 21
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יחידה מספר 3: אנרגיה מתחדשת: אנרגיה סולארית ואנרגיות מתחדשות נוספות
אנרגיה סולארית היא אנרגיה המגיעה מהשמש ומכילה בתוכה מרכיב של חום ומרכיב של אור. מכיוון שהיא מגיעה 

כל הזמן, אנו מתייחסים אליה כמשאב מתחדש. במשך הזמן פותחו טכנולוגיות שונות המנצלות אנרגיה זו לשימושים 
שונים של האדם. ב"חצר המשחקים " בחממת בית הספר "מעלה שחרות" נבנו דגמים המציגים טכנולוגיות שונות 

לשימוש באנרגית סולארית. 

מטרת הפעילות היא להכיר ולחקור את דרך פעולתם של כמה מהמתקנים. 
עליכם לעבור בין המתקנים השונים ולמלא את הדף.

כל קבוצה תעבור את התחנות בסדר שונה.

תחנה מס' 1: בריכת השמש 

הסבר כללי על המתקן: בבריכת השמש נוצר שיכוב . שכבות המים מסתדרות במליחות הולכת וגדלה כלפי מטה. 
כיוון שככל שהמים יותר מלוחים כך הם בולעים יותר קרינת שמש בצורת חום. השכבה התחתונה מתחממת יותר 

מהעליונה. החום הנוצר בתחתית הבריכה מועבר אל מערכת הצינורות שבקרקעית הבריכה )מחליף חום( ומשם אל 
מחוץ לבריכה לשימושים שונים.

1. איך לדעתכם מותאם מבנה המתקן למטרתו?
______________________________________________________________________________________

2. בתחנה זו עליכם למדוד את טמפרטורת המים בעומקים שונים בבריכה.

טמפרטורהעומק

 3.איזה מסקנה תוכלו לרשום על סמך המדידות?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. מהם היתרונות והחסרונות של המתקן?

חסרונות של המתקןיתרונות של המתקן
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תחנה מס' 2: מתקן זיקוק מים

התפלה היא תהליך בו מסלקים מלחים מהמים. 
שנן שתי שיטות עיקריות להתפלה. מתקן זה מדגים 

את שיטת הזיקוק באמצעות אידוי/ עיבוי. 
החום הנכלא בתוך מתקן הזיקוק הבנוי כחממה גורם

לאידוי המים. המים מתעבים על מכסה הזכוכית הקר יותר
וזורמים כלפי מטה והחוצה מהמתקן. 

כיוון שרק המים מתאדים מהתמיסה המלוחה,
משמש המתקן להפרדת המים מהמלח. 

המים המתקבלים הם מים מזוקקים ולא מותפלים.

1. איך לדעתכם מותאם מבנה המתקן למטרתו?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. מלאו את הטבלה המצורפת:

מליחותטמפרטורהנקודת המדידה

המים שבתוך המתקן

המים ביציאה מהמתקן

טמפרטורת האויר
בתוך המתקן

3. איזה מסקנה תוכלו לרשום על סמך המדידות?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. מהם היתרונות והחסרונות של המתקן?

חסרונות של המתקןיתרונות של המתקן
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תחנה מספר 3: מתקן הצבעים

צבעים וחומרים שונים קולטים את אנרגית השמש
ברמה שונה. אלבדו )albedo ( היא מידת ההחזרה 

של קרינה ממשטח או גוף. אלבדו מבטא את היחס בין כמות
הקרינה האלקטרומגנטית המוחזרת מגוף או משטח 

לכמות הקרינה אשר פגעה בו. צבעים כהים בולעים יותר קרינה, 
ואילו צבעים בהירים מחזירים יותר קרינה. 

במתקן לפניכם משבצות העשויות מחומרים שונים 
ובצבעים שונים, ומופנות אל השמש.

1. תארו את המתקן שלפניכם:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. בתחנה זו עליכם למדוד את הטמפרטורה במשבצות שונות, ולמלא את הטבלה.
בחרו שתי משבצות בצבעים שונים אך מחומר זהה. לדוג' שחור ולבן, אדום וצהוב.

בחרו שתי משבצות מחומרים שונים, אך בצבע זהה. לדוג' עץ ומתכת.

טמפרטורת משבצת 2טמפרטורת משבצת 1מדידה

מדידה ראשונה – צבעים 
שונים 

צבע המשבצת:

טמפרטורה:

צבע המשבצת:

טמפרטורה:

חומר המשבצת:מדידה שניה – חומרים שונים

טמפרטורה:

חומר המשבצת:

טמפרטורה:

3. איזו מסקנה תוכלו לרשום על סמך המדידות?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. למה ניתן להשתמש במתקן? מה ניתן ללמוד ממנו?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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תחנה מספר 4: גדר אור

מטרת גדר האור היא לרכז את קרני השמש הנופלות על שטח רחב 
אל שטח מצומצם בהרבה. ריכוז קרינת השמש מאפשר לנו להשיג
טמפרטורות גבוהות במיוחד בנקודה אחת. המתקן מכיל 19 מראות

אשר מכוונות לשמש ומרכזות את הקרניים על לוח העץ הלבן. 
קרינת השמש יכולה להיות מומרת לאנרגית חום, בה אפשר להשתמש

להפקת חשמל או חימום מים.

1. איך לדעתכם מותאם המתקן למטרתו?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. בתחנה זו עליכם לבדוק את הטמפרטורה וקרינת השמש במקומות שונים במתקן.
• מדדו את הטמפרטורה על המראות, על פס העץ למעלה ובתוך הבקבוק. ____________	
• מדדו את הקרינה באזור מוצל, אזור שטוף קרינת שמש ומול פס העץ. ____________	
• איפה לדעתכם תהיה הקרינה הכי גבוהה?	

______________________________________________________________________________________
• איפה לדעתכם תהיה הטמפרטורה הכי גבוהה?	

______________________________________________________________________________________

קרינהמקום המדידהטמפרטורהמקום המדידה

באוויר מול השמשעל המראות

באוויר בצלעל פס העץ

מול פס העץמים בתוך הבקבוק על פס העץ

מים בתוך בקבוק  על הרצפה

3. איזו מסקנה תוכלו לרשום על סמך המדידות?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. היכן הטמפרטורה הכי גבוהה? מדוע?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. מהם היתרונות והחסרונות של המתקן?

חסרונות של המתקןיתרונות של המתקן
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תחנה מספר 5: דוד שמש

דוד השמש בנוי מארבעה חלקים עיקריים: 
קולטי השמש, דוד אגירה וצינורות חיבור. 

קולט השמש מורכב מלוח זכוכית, פח שחור, 
חומרי בידוד, אטמין וארגז. תהליך ניצול אנרגית השמש כולל

את השלבים הבאים: 
1. הפח השחור בולע את הקרינה, מתחמם ומעביר 

את החום אל צינורות הנחושת אליהן הוא מחובר.
2. לוח הזכוכית שבמתקן אינו מאפשר לחום הנקלט שבתוך 

הארגז "לברוח" מהמתקן )אפקט החממה(.
3. צינורות הנחושת, שהיא מוליכת חום מצוינת, 

מחממים את המים שבתוכם.
4. המים החמים זורמים בתוך הקולט כלפי מעלה )קונוונציה( 

ואת מקומם תופסים מים קרים הנכנסים לקולט מלמטה. 
כך נוצר מחזור זרימה של מים. החום נשמר בדוד בזכות היותו

עטוף בחומר מבודד.
5. שני צינורות מחברים את דוד האגירה אל הקולטים ושני 

צינורות נוספים מחברים אותו לרשת המים המקומית ולבית עליו
הוא מותקן. יש בנית שבהם לצד דודי שמש מותקן גם אמצעי

חימום מים נוסף כגיבוי.

1. אילו מהמתקנים שהכרנו בפעילות קודמת מסייעים בהבנת דרכי פעולתו של דוד השמש?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. מדוע מועט השימוש בדודי שמש בערבה הדרומית, שם קרינת השמש רבה ביותר?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. מהם היתרונות והחסרונות של המתקן?

חסרונות של המתקןיתרונות של המתקן
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פעילות 12: סיור במתקני אנרגיה מתחדשת בחבל אילות
חוברת עבודה לסיור מצורפת בסוף חוברת זו 

פעילות מספר 13א': משאבים מתחדשים אחרים: אנרגיית רוח ומים, אנרגיה גיאותרמית, ביואנרגיה
מטרת שיעור זה הינה הכרות עם סוגי האנרגיות המתחדשות האחרות 

)מלבד אנרגיה סולארית שסקרנו בסיור ובפעילות בחממה(.
בשיעור זה תעבדו בזוגות/ קבוצות קטנות ותכינו מצגת עם מידע לשאר הכיתה. 
המצגת תהיה  בגודל של 5-6 שקופיות )כולל פתיחה( ותתיחס לנקודות הבאות:

• מהו מקור האנרגיה?	
• לאיזה ממערכות כדור הארץ קשור מקור אנרגיה זה?	
• כיצד מפיקים אנרגיה ממקור זה? אילו דרכים קיימות?	
• היכן משתמשים במקור זה בעולם?	
• האם זה משתלם לדעתכם?	
• האם הייתם ממליצים להשתמש בו גם בישראל?	

אנא הקפידו להשתמש בכללי הציטוט הנאותים ורשמו גם את כתובת האתר ממנו לקחתם את המידע.

בשיעור הבא תציג כל קבוצה את סוג האנרגיה עליו סיכמה למליאה ויערך דיון קצר – יתרונות וחסרונות של 
הטכנולוגיות לניצול האנרגיה.

סוגי האנרגיה :
• אנרגיה גיאותרמית	
• אנרגית רוח	
• אנרגיה הידרואלקטרית )אנרגיה של תנועת המים(	
• אנרגיה גרעינית	
• אנרגיה מביומסה – דלקים ביולוגיים	

!

!

!
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פעילות 13 ב': סיכום משאבים מתחדשים
מלאו את שלושת השורות הראשונות של הטבלה לאור מה שלמדנו עד כה.

עקבו אחרי המצגות של חבריכם ומלאו את הטבלה המסכמת הבאה:

חסרונותיתרונותמשאב

משאב מתכלה – נפט

משאב מתכלה – פחם

משאב מתחדש - אנרגית השמש

משאב מתחדש- אנרגית המים

משאב מתחדש – אנרגית הרוח

משאב מתחדש – 
אנרגיה גיאותרמית

משאב מתחדש – דלקים ביולוגיים

אנרגיה גרעינית

רשמו לפחות 3 מושגים חדשים שלמדתם ביחידה זו.
_______________________________________________________________________________________

ביחידות הקודמות סקרנו מהם משאבים מתכלים ומשאבים מתחדשים, עמדנו על היתרונותוהחסרונות שלהם 
והכרנו את המושג פיתוח בר קיימא. ביחידה הבאה נעסוק בהשפעה שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות להשפיע על 

מצב הסביבה. 

!
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יחידה 4: השפעתי על הסביבה, טביעת רגל אקולוגית ופיתוח בר קיימא, אנרגיה בת קיימא

דף עבודה מס' 14: ניתוח סוגיה סביבתית – פצלי השמן בחבל עדולם

מטרת השיעור הקרוב הינה לנסות ולהבין כיצד מנתחים סוגיה סביבתית, ולקדם את יכולות החשיבה הביקורתית. 
כפי שראינו בשיעורים הקודמים, להפקת אנרגיה ממקורות שונים יש יתרונות וחסרונות. בבואנו לבחון חלופות 

אנרגיה, עלינו להתייחס למספר גורמים ולקחת בחשבון את העיקרון החשוב של פיתוח בר קיימא. 
כדי להתנסות בתחום ולהבין את מכלול השיקולים, נערוך בשיעור הקרוב פאנל בנושא פצלי שמן והשימוש בהם 

להפקת אנרגיה.
הכיתה תתחלק לקבוצת שופטים ולקבוצות המייצגות בעלי עניין שונים בפרויקט. כל קבוצה תקרא חומר רקע על 

הנושא כולו, הכולל גם את דעותיהם של בעלי העניין האחרים ותצטרך להציג את טיעוניה.
קבוצה 1: החברה המנהלת את הפרויקט.

קבוצה 2: תושבי האיזור
קבוצה 3: גופים ממשלתיים – משרד התשתיות ומנהל מקרקעי ישראל.

קבוצה 4: ארגונים ירוקים בישראל )החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין ועוד(
קבוצה 5: שופטים

שלבי העבודה:
כל קבוצה תקבל מידע על הנושא וממנו תבחר את הטיעונים שלה.

על כל קבוצה להציג בשתי דקות בלבד, הסבר המציג את טענותיהם באופן כללי.בשלב זה, בזמן שקבוצה מציגה 
הקבוצות האחרות לא רשאיות להגיב.

 לאחר מכן יפתח הפאנל לדיון ושאלות בהנחיית השופטים.
בסוף הפאנל השופטים יביעו את דעתם והחלטתם בעקבות הדברים ששמעו.

אך תחילה, לפני העבודה בקבוצות, נבין ביחד מהם בכלל פצלי שמן?

פצלי שמן )אבן ביטומנית(
פצלי שמן, הנקראים גם אבן ביטומנית, הם סלע משקע עשיר בחומר אורגני המכונה "קרוגן". חומר זה לא עבר 

דחיסה כמו בתהליך היווצרות הנפט ולכן נשאר מוצק. מסלעים אלה ניתן להפיק אנרגיה על ידי שריפתם בתנורים 
מיוחדים, או דלק נוזלי באמצעות חימום או מיצוי כימי. דלק זה מקביל בתכונותיו לתזקיקי נפט גולמי. את אנרגיית 

החום ניתן לנצל להסקה, או להפקת חשמל.
בעבר, מקור אנרגיה זה נחשב לנחות ביחס לסוגים אחרים של דלק מאובנים, בשל עלויות הפקת הקרוגן מהסלע 
וההשלכות הסביבתיות הכרוכות בכרייתו ובניצולו. עד שנת 2002 פצלי השמן הופקו בכמות מסחרית בכריית בור 

פתוח רק באסטוניה, סין, אוסטרליה וברזיל. רק באסטוניה היו פצלי השמן מקור אנרגיה עיקרי ואיפשר לה לא 
להיות תלויה ביבוא של מקורות אנרגיה ממקורות חיצוניים. בשנת 2008 החלו לצוץ פיתוחים טכנולוגים חדשים, כמו  

טכנולוגיית המיצוי התת-קרקעית המאפשרת הפקת פצלי שמן בתוך האדמה, ללא כרייתם ושריפתם. לאור זאת, 
ולאור העלייה המתמשכת במחירי הנפט, גדלה כדאיות המרת פצלי השמן לנפט.  

בעולם יש מאגרים רבים של פצלי שמן )גם בישראל(, שמרביתם טרם נוצלו. מאגר פצלי השמן הגדול בעולם מצוי 
בארצות הברית. נסיונות לנצלו החלו בתקופת משבר האנרגיה העולמי, הופסקו, וחודשו בתחילת המאה ה-21 עם 

העלייה במחיר הנפט.
במישור רותם, ממזרח לדימונה, מפיקים נפט מפצלי שמן ברווח כלכלי מועט, החל מראשית שנות ה-90. 

לאחרונה, לאור העלייה במחירי הדלק והתחזיות להתכלות משאבי האנרגיה בעולם, העניק הממונה על ענייני 
הנפט במשרד התשתיות, ביולי 2008,  רישיון לחברה ישראלית להפקה ניסיונית של נפט מפצלי שמן באזור השפלה 
הדרומית, באיזור חבל עדולם. בהפקה זו ינסו להשתמש בטכנולוגיה המבוססת על חימום הקרקע לטמפרטורה של 
כ-320 מעלות למשך שלוש עד חמש שנים. תוצרי החימום שהופקו ינועו בתוך צינורות במצב צבירה של גז, ועל פני 

הקרקע הם יהפכו לנוזל- נפט.
ההצעה ספגה ביקורת מצד ארגונים סביבתיים וכיום )2011( מתנהל מאבק משפטי כנגדה.
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כעת בצעו את השלבים הבאים במשימה:
שלב שני: עבודה בקבוצות וגיבוש הטיעונים על סמך חומרי הרקע המצורפים בנספחים.

שלב שלישי: הצגת הטיעונים במליאה, דיון והכרעה ע"י שופטים.

סיכום הפאנל:
ראינו כי לבעיה הסביבתית יש הרבה נוגעים בדבר, בעלי אינטרסים שונים. בבואנו לדון בבעיה יש לקחת בחשבון את 

האינטרס של כל גורם וליצור שיתוף פעולה.
מהו תקן סביבתי? מהם הקריטריונים שיש לקחת בחשבון? מתוך ניתוח הסוגיה ראינו שישנה התייחסות לקריטריונים 

פוליטיים כלכליים וסביבתיים.
חשוב להתייחס בבחינת הבעיה הן לתקנים הסביבתיים הקיימים והנוגעים בסטגיה והן לאמנות בינלאומיות, כמו 

אג'נדה 21 ולבחון כיצד הן מתייחסות לסוגיה.

מקורות מידע על פצלי שמן בחבל עדולם
מקורות המידע מצורפים בנספחים ונדלו מהאתרים הבאים:

כריית פצלי שמן בחבל עדולם. מוגש לוועדת הכנסת לענייני סביבה ובריאות. 
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02623.pdf

רב שיח בנושא הפקת אנרגיה מפצלי שמן בחבל עדולם, כפי שפורסם במגזין אקולוגיה וסביבה.
http://magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=54

תחקיר ידיעות אחרונות על פצלי שמן. יוני 2010
http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/PitzleyShemen.pdf

עמדת החברה להגנת הטבע
http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Nefet.pdf

אתר אינטרנט של מטה המאבק להצלת חבל עדולם.
/http://www.saveadullam.org

:IEI אתר אינטרנט של החברת אנרגיה לישראל
/http://www.iei-energy.co.il
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דף עבודה 15: שאלון טביעת רגל אקולוגית

בשיעורים אחרונים עסקנו בסוגים שונים של אנרגיה מתחדשת ובשיקולים בניתוח בעיה סביבתית.  בשיעורים 
הקודמים ראינו שגם המעשים שלנו הם חלק בלתי נפרד מההשפעה על מצב האנרגיה והסביבה בכלל. 

כדי לבחון את מידת ההשפעה של האדם על הסביבה, משתמשים במושג "טביעת רגל אקולוגית". טביעת רגל 
אקולוגית )Ecological Footprint( הינו מונח שנולד בעקבות המשבר הסביבתי העולמי. טביעת רגל אקולוגית היא 
מדד שמאפשר לחשב מהו השטח הנדרש על מנת לכלכל את הצריכה של בני אדם. טביעת הרגל האקולוגית של 

אוכלוסיה כלשהי )מאדם יחיד ועד מדינה שלמה( היא גודל השטח הפעיל מבחינה ביולוגית שמנוצל על מנת לספק 
את המשאבים לאותה אוכלוסיה ולקלוט את חומרי הפסולת שלה במשך שנה )טל, 2009(. מושג זה נותן ביטוי של 

הפרט ובעיה הסביבתית ומאפשר הבנה ברורה יותר של השפעות האדם על הסביבה.
לפניכם שאלון הבודק מהי טביעת הרגל האקולוגית שלכם.

מלאו את השאלון וחשבו את הציון שלכם.
)http://heschel.org.il/heshelphp/quiz-new.php שאלון טביעת רגל אקולוגית )מבוסס על השאלון מתוך אתר הש"ל

1. באיזה תדירות את/ה אוכל/ת אוכל מן החי )בשר, עוף, דגים, ביצים, מוצרי חלב(?
אף פעם                                                                                                                                       }
לעתים רחוקות )צמחוני/ת – לא אוכל/ת בשר ועוף, אוכל/ת מדי פעם ביצים/מוצרי חלב(                    }
לפעמים. )לרוב בלי בשר ועוף, ביצים/מוצרי חלב כמעט כל יום(                                                         }
בדרך כלל )בשר פעם או פעמיים בשבוע(                                                                                        }
פעם ביום )בשר כל יום(                                                                                                                  }
כמעט בכל ארוחה )בשר וביצים/מוצרי חלב(                                                                                    }

2. כמה מן האוכל שאת/ה אוכל/ת הוא אוכל מעובד, ארוז או מיובא?
מעט מאוד. רוב האוכל שאני אוכל/ת הוא לא מעובד, לא ארוז ומגודל בישראל                                  }
כרבע                  }
כמחצית    }
כ- 3/4      }
רוב האוכל שאני אוכל/ת הוא מעובד, ארוז ומגיע מרחוק   }

3. כמה פעמים בשבוע את/ה אוכל/ת מחוץ לבית?
פעם בשבוע      }
פעמיים – שלוש בשבוע     }
כל יום    }

4. עד כמה האוכל באכילה בחוץ מתבסס על מזון מעובד או מיובא?
אוכל/ת בעיקר אוכל מקומי לא מעובד )למשל, חומוס, פלאפל, סביח(  }
אוכל/ת לעתים רחוקות במסעדות מסוגים שונים    }
אוכל/ת לעתים קרובות במסעדות יוקרה    }
אוכל/ת לעתים קרובות במזללות של מזון מהיר )למשל, מקדונלדס(    }
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5. האם את/ה ממחזר/ת אשפה?
כלל לא      }
רק פלסטיק לכלובים ברחוב            }
פלסטיק לכלובים ומחזיר/ה בקבוקים לחנות או למרכז המחזור         }
פלסטיק לכלובים ומחזיר/ה בקבוקים לחנות או למרכז המחזור, וכן בטריות     }
ממחזר/ת פלסטיק, נייר, בטריות     }
מפריד/ה זבל אורגני לקומפוסט    }
מפריד/ה זבל אורגני לקומפוסט וממחזרת פלסטיק, נייר, בטריות    }

6. האם את/ה חוסך/ת חשמל?
כן, הן בהתנהגות והן בצרכנות נבונה, ובידוד הבית       }
כן, בהתנהגות האישית למשל מכבה אורות, לא מחמם/ת או מקרר/ת את הבית מעבר למידה סבירה    }
כן, דואג/ת לבידוד טוב של הבית    }
כן,  קונה מכשירי חשמל יעילים     }
לא     }

7. האם את/ה חוסך/ת מים?
כן, בהתנהגות היומיומית וגם אביזרי חיסכון בבית   }
כן, בהתנהגות היומיומית     }
לא         }

8. מהו אמצעי התחבורה שבו את/ה מגיע/ה לעבודה/לימודים?
ברגל או באופניים    }
בתחבורה ציבורית או בהסעות מאורגנות     }
ברכב פרטי או במונית עם עוד אנשים    }
ברכב פרטי או מונית לבד       }

9. בממוצע, מה המרחק שאת/ה נוסע/ת ברכב פרטי במשך שבוע ימים )אם כנהג/ת ואם כנוסע/ת(?
0 ק"מ                  }
10-50 ק"מ          }
150-50 ק"מ       }
300-150 ק"מ     }
500-300 ק"מ     }
500 ק"מ ויותר    }

10. האם יש לך או למשפחתך רכב?
אין ברשותי כלי רכב ממונע כלשהו    }
אופנוע      }
מכונית קטנה        }
מכונית משפחתית      }
מכונית גדולה    }
רכב שטח     }
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11. בממוצע, כמה שעות את/ה טס/ה במהלך שנה אחת?
0 שעות      }
5 שעות      }
10 שעות     }
25 שעות    }
50 שעות    }

12. בממוצע, כמה זמן את/ה נוסע/ת  ברכב יחד עם אדם אחר?
בדרך כלל                         }
כמעט תמיד )75%( מהזמן   }
חצי מהזמן    }
לעתים )25% מהזמן(     }
בדרך כלל לא     }

13. באיזו קטגוריה נמצא סוג הדיור שבו את/ה מתגורר/ת?
בית צמוד קרקע         }
בית דו-משפחתי או דירה בבניין עם עוד ארבע דירות      }
דירה בבניין רב-קומות       }

14. מהו הגודל של ביתך?
40 מ"ר או פחות    }
60-40 מ"ר    }
100-60 מ"ר    }
150-100 מ"ר }
200-150 מ"ר   }
200 מ"ר או יותר    }

15. האם את/ה נוהג/ת לקנות דברים שאינם באמת נחוצים לך?
אף פעם לא         }
לעתים רחוקות     }
לעתים קרובות     }
הארונות שלי מלאים בדברים שאיני משתמש/ת בהם     }
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דף עבודה מספר 16 – טיפים לחיסכון באנרגיה

לאחר שמילאתם את שאלון טביעת הרגל האקולוגית וחישבתם את טביעת הרגל האקולוגית שלכם, ענו על 
השאלות הבאות:

מה תוכלו לומר על השפעתכם על הסביבה?
_______________________________________________________________________________________

חישבו אילו מעשים אתם יכולים לעשות כדי להשפיע על מצב האנרגיה.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

לפניכם חידון קצר בתמונות עם רעיונות לחיסכון. נסו לנחש מה הרעיון לחיסכון בכל איור.
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דף עבודה מספר 17: הנחיות לביצוע מיני פרוייקט בנושא מקורות אנרגיה מתחדשים
לסיכום יחידת הלימוד בנושא משאבים מתחדשים ומתכלים, עליכם להכין מיני פרוייקט. 

הפרוייקט יעשה בזוגות, על פי ההנחיות הבאות.
התוצר הסופי של הפרויקט: פוסטר בגודל חצי בריסטול המציג את אחת הטכנולוגיות הרותמות אנרגיה מתחדשת 

לשירות האדם.

מבנה הפוסטר:

קריטריונים להערכת הפרוייקט:

הערותניקודקריטריון

תוכן:
האם התוכן מלא ועומד בהנחיות?	 
רמת העמקה	 
רמת דיוק	 

50%

גרפיקה:
אסתטיקה	 
צבעוניות	 
מורכבות	 
יצירתיות	 
איכות האיור )מדעית והסברתית(	 

20%

30%הצגת הפוסטר בפני הכיתה
חשוב שכל חברי הצוות ישתתפו 

בהצגת הפוסטר ויוכלו לענות 
לשאלות הכיתה והמורה.

הצגת הנושא אנרגיה 
מתחדשת מול אנרגיה 

מתכלה.

הצגת סוג האנרגיה 
שהקבוצה בחרה.

הצגת שרטוט מדעי או 
איור המציג את דרך 

הפעולה של הטכנולוגיה 
)עם מקרא(

הצגת הטכנולוגיה 
לשימוש באנרגיה 

לטובת האדם.

!
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רשימת הנושאים :

תת נושאנושא

אנרגית מים

רתימת אנרגית הגלים

אנרגית גאות ושפל

סכרים

אנרגיה גאותרמית

אנרגיה גרעינית לכורים

פאנלים פוטו וולטאים )סולאריים(אנרגיה סולארית

דודי שמש

בריכת שמש/מלח

מגדל שמש

ביודיזלאנרגיה כימית

טורבינות רוחאנרגית הרוח

מפרשים להנעת אוניות/ מכוניות

מה עושים בישוב שלי? לדוגמא: מגדל שמש בסמר, שדה סולרי בקטורה וכו’אנרגיה מתחדשת בערבה

טכנולוגיות לשימור אנרגיה  בבתיםבנייה משמרת אנרגיה

סיכום
ביחידת הלימוד הזו הכרנו לעומק את נושא האנרגיה לשימוש האדם. ראינו שהאדם צורך אנרגיה לכל דבר בעידן 
המודרני. למדנו מהם מקורות האנרגיה המרכזיים של האדם- משאבי האנרגיה המתכלים – כיצד הם נוצרים ומה 

השפעתם על הסביבה. לאחר מכן הכרנו את המשאבים המתחדשים, אשר נכנסים לשימוש נרחב יותר בעולם 
בשנים האחרונות. ראינו שיש להם השפעה פחות שלילית על הסביבה מאשר למשאבים מתכלים. אך גם למשאבים 
מתחדשים יש חסרונות ולכן ישנה חשיבות לבחון בצורה ביקורתית סוגיות סביבתיות. לסיכום למדנו איך לנתח בעיה 
סביבתית בצורה ביקורתית, וראינו מה אנו יכולים לעשות כדי להשפיע על הסביבה. מאחר ואוכלוסית העולם הולכת 

וגדלה, ואיתה גם הדרישה לאנרגיה, חשוב שכל אחד מאיתנו יחשוב איך הוא יכול לצרוך פחות ולחסוך בדרכים 
שונות, כדי שכל אוכלוסיות העולם תוכל להמשיך ולחיות ברמת חיים נאותה.



חוברת סיור
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סיור אנרגית השמש ושימור אנרגיה בחבל אילות

חלק ראשון: הכנה בכיתה
מטרות הסיור:

היכרות עם דרכים שונות לניצול אנרגית שמש בחבל אילות... 1
היכרות עם נושא הבניה משמרת אנרגיה, כחלק מפיתוח בר קיימא.. 2
תרגיל מיומנויות מדעיות – תצפיות, ניתוח נתונים וכתיבת דו”ח סיור.. 3

במהלך הסיור נעבור בשלוש תחנות. בכל תחנה תערכו תצפיות ובסוף הסיור עליכם להגיש דו”ח מסכם.
רקע תאורטי:

תחנה מס’ 1: מגדל השמש בקיבוץ סמר
המתקן פועל בטכנולוגיה תרמו-סולארית. טכנולוגיה תרמו- סולרית ממירה את קרני השמש לאנרגית חום, שבה ניתן 

להשתמש לחימום מים והפקת חשמל. המראות מסיתות את קרינת השמש הישירה שמגיעה אליהן לכיוון האיזור 
שאותו רוצים לחמם.

המתקן בהספק חשמלי של 100 קילוואט שעה שהם, נכון לשנת 2011 כ- 15% מהספק הנדרש לקיבוץ סמר.
בסיור נראה את מגדל השמש ונזהה את מרכיביו בשטח.

איזה תצפית מהתצפיות שעשינו בחממה עוזרת לנו להבין את טכנולוגית מגדל השמש?
_______________________________________________________________________________________

קרינת השמש הפוגעת בחומרים שונים עוברת אחד משלושה תהליכים:
בליעה והעלאת טמפרטורת הגוף הקולט.	 
החזרה של האור.הפוגע.	 
העברה של האור דרך תווך.	 

איזה תהליך מנוצל במגדל השמש?
_______________________________________________________________________________________

)Aora מגדל השמש בסמר )מתוך חוברת הסברה של חברת
ייצור  החשמל הסולארי בעולם נעשה ברובו באמצעות שני סוגים של טכנולוגיות. תאים פוטו - וולאים )PV( הנפוצים 

על גבי מחשבי כיס. תאורת הרחוב בצידי הדרכים, ועל גגות בתים באירופה. מישמים עיקרון שהתגלה במקור ע”י 
איינשטיין שלפיו פוטונים המגיעים בקרינת השמש יכולים לנצל קרינה ישירה ולא ישירה )ביום מעונן( ולכן ניתן לראות 

פאנלים סולריים על גגות בתים גם במדינות שאין בהם הרבה שמש כגטון: גרמניה, יפן , קנדה ועוד.
לעומת זאת טכנולוגיה תרמו- סולרית ממריה את קרינת השמש לאנרגית חום, אשר בה ניתן למשל לחימום מים 
או הפקת חשמל. ישראל מהווה חממה לחברות פורצות דרך המפתחות טכנולוגיות ויישומים של אנרגית השמש. 

השימוש הפשוט והנפוץ ביותרשל טכנולוגיה תרמוסולרית הוא דוד השמש לאספקת מים חמים המותקן כמעט על 
כל גג בישראל. טכנולוגיות תרמו- סולריות אחרות נועדו להניע טורבינות לייצור חשמל. הן מפותחות ע”י חברות כמו 

סולל, לוז-2 וחברתנו - Aora  . מתקנים תרמוסולריים כאלה יעילים באיזורים שטופי שמש כמו ישראל, דרום אירופה, 
דרום- מערב ארה”ב, אוסטרליה וצפון אפריקה.

מגדל השמש בסמר: המתקן מורכב ממגדל בגוה 30 מ’ הממוקם דרומית לשדה ובו 30 מראות עוקבות )הליוסטטים(. 
מראות אלו מרכזות את קרני השמש לעבר  פתח הממוקם בראש המגדל. מאחורי הפתח, בראש המגדל, מותקנת 
טורבינת גז )בדומה למנוע סילון במסוק( אשר באופן רגיל יכולה להיות מופעלת באמצעות דלקים שונים כגון סולר, 

גז או דלקים ביולוגיים )שמקורם אינו מהנפט( חברת Aora   הסבה את הטורבינה כך שתוכל לפעול באמצעות קרינת 
השמש. הקרינה המרוכזת מגיעה משדה המראות לתוך הקולט הסולארי מחליפה את הדלר ומחחמת את  האוויר 

לטמפ’ של c10000. האוויר החם מוזרם חזרה לתוך הטורבינה, שם הוא מתפשט דרך להבי  הטורבינה ותנועת הסיבוב 
היא שיוצרת  את החשמל.
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מה ניתן להפיק ממתקן כזה?

למתקן תרמו- סולארי שני תוצרים- חשמל וחום. בכל מתקן שכזה טורבינה המייצרת חשמל בהספק של 100 קו”ש 
)צריכת האנרגיה הממוצעת של כ-17 בתי אב  בישראל(. בנוסף פולטת הטורבינה אוויר חם )בתפוקה של כ- 170 

קילווט הספק תרמי(. אשר ניתן לנצלו למגוון שימושים שונים כגון: חומום מים, ייצור קיטור למפעלי תעשיה או אפילו 
שימוש באוויר החם למערכות מיזוג אוויר )בשיטת קירור בספיגה, ובכך לחסוך חשמל נוסף.

היתרונות והחסרונות בהקמת מתקנים תרמו – סולריים קטנים

באיזורים שטופי שמש, אשר יש בהם עדיפות לטכנולוגיה תרמו- סולארית, ישנם מספר יתרונות להקמת מתקנים 
קטנים להפקת חשמל סולארי “מקומי”. מתקן מקומי שאינו תופס הרבה שטח, יכול להיות ממוקם בקירבה למקום 
ההתיישבות ובכך לחסוך הקמה של קווי מתח גבוה לאספקת החשמל מתחנות כוח מרוחקות. הקרבה חוסכת הן 
בהפסדים שנגרמים לאורך קווי החשמל והן מאפשרת ניצול יעיל של החום למגורים או לתעשייה. המתקן היברידי 

)יכול לפעול בשילוב קרינת דלק וקרינת שמש(, ולכן הוא מסוגל לספק חשמל 24 שעות ביממה. בצורה זו מובטחת 
אספקת חשמל לאורך כל שעות היממה עבור הישובים הקרובים בסביבה. הקמת מתקנים מודולריים שכאלה בשולי 
הישובים מאפשרת ניצול ישיר של שטחים קטנים ומפוזרים, ללא צורך במציאת שטח גדול, רציף ושטוח. המתקנים 

של חברת Aora   בנויים בשיטת “לגו”, כלומר, כל מודול ההוא בהספק  של KW100, כאשר נדרשת תחנה גדולה 
יותר מוסיפים מודולים אחד אחד השני. כך ניתן לבנות תחנת כוח בכל גודל שנדרש.

מגדל השמש מתפקד טוב ביום חם מאוד אך לא כאשר יש רוחות ואבק כיוון שהוא עובד על קרינה ישירה. המתקן 
מנצל 700 מתוך 1000 קילו וואט שעה קרינה שיש באיזור.

תחנה מספר 2: פאנלים פוטו- וולטאים בקיבוץ קטורה.

תאים פוטו- וולטאים הנקראים גם פאנלים פוטו- וולטאים הינם התקנים סולאריים המשמשים להפקת אנרגיה 
חשמלית, על ידי קליטת קרינה מן השמש. במכון ערבה שבקיבוץ קטורה ישנה חצר עם פאנלים עליהם נעשים 

ניסויים שונים. במהלך הסיור נראה את הפאנלים השונים שנבדקים ונזהה את המרכיבים השונים בחצר.

להלן תאור המתאר את פעולת הפאנל. קרינת השמש הפוגעת בחומרים שונים עוברת אחד משלושה תהליכים:

בליעה והעלאת טמפרטורת הגוף הקולט.	 
החזרה של האור הפוגע.	 
העברה של האור דרך תווך.	 

איזה תהליך מנוצל בפאנל פוטו - וולטאי?
_______________________________________________________________________________________

תאים סולריים )ויקיפדיה(:
מבנה התא הפוטו- וולטאי

תא סולרי מודרני הוא ְדיֹוַדה שמייצרת זרם חשמלי כאשר פוגע בה אור. במקרה הפשוט ביותר, דיודה מורכבת משתי 
שכבות של מוליכים למחצה, לדוגמה - שתי שכבות של סיליקון מאולח. שכבה אחת מכילה אילוח מסוג n )חומרים 

מימין לסיליקון בטבלה המחזורית, שנוטה לתת את האלקטרונים העודפים(. לעומתה, השכבה השנייה מכילה אילוח 
מסוג p, כלומר חומרים משמאל לסיליקון בטבלה המחזורית, שהם בעלי פחות אלקטרונים מאשר הסיליקון עצמו 

ונוטים לקחת אלקטרונים מאטומים אחרים, תוך יצירת חור אלקטרוני באטום הסיליקון ממנו באו.

 חיבור מוליך למחצה מסוג n ומסוג p יוצר צומת PN, שבו שדה חשמלי בין האזורים שעזבו האלקטרונים ובאזורים 
שהתמלאו בהם החורים. שדה זה מהווה את המפתח לפעולת התא הסולארי. כאשר פוטון בעל אנרגיה מספקת 

פוגע באזור השדה, הוא מנתק אלקטרון מאטום הסיליקון, ויוצר זוג של אלקטרון חופשי וחור. 
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השדה החשמלי מפריד בין האלקטרון לחור ומביא את האלקטרון לצד N ואת החור לצד P. כך נוצר זרם של אלקטרון 
אחד. פוטונים רבים יצרו זרם רב של אלקטרונים, כלומר זרם חשמלי. שלוש שיטות נפוצות להכנת התאים הן:

חד גביש בשיטת צֹוְחָרְלְסִקי- הסיליקון גדל בתור גביש יחיד גדול. לאחר מכן, פורסים את הגביש לפרוסות . 1
דקיקות. שיטה זו היא היקרה ביותר אך התא הפוטו-וולטאי שנוצר בשיטה זו הוא בעל הנצילות הגדולה ביותר.

שיטת הפולי-סיליקון - בשיטה זו מגדלים שכבה של הרבה תת-גבישים כלומר חומר רב-גביש שבו כל תת-גביש . 2
מתפקד כתא. השיטה זולה משיטת צוחרלסקי, והיא נפוצה יחסית אך נצילות התאים נמוכה יותר.

שיטת המריחה- בשיטה זאת מורחים את הסיליקון על תבנית זכוכית. זוהי הזולה מבין השיטות ביותר אך גם . 3
נצילות התאים הנוצרים היא הנמוכה ביותר.

תחנה מספר 3: בנייה משמרת אנרגיה בקיבוץ לוטן
מלבד ניצול אנרגיה בדרכים חלופיות, מרכיב חשוב בתחום האנרגיה הוא חיסכון.

הבתים שלנו צורכים הרבה אנרגיה. מדוע? חישבו למה אנו משתמשים באנרגיה בבית?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

הכרתם בלימודיכם את המושגים הולכה, הסעה, קרינה ומסה. מושגים אלה מתקשרים לנושא הבנייה משמרת 
האנרגיה ויוזכרו על ידי המדריך בסיור. האם אתם זוכרים את המושגים?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

בנייה ירוקה הינה גישה מערכתית כוללת לתכנון, בנייה ותפעול של בתים, במטרה לחסוך אנרגיה, מים וחומרי גלם. 
בקיבוץ לוטן נראה דוגמאות לבנייה ירוקה. נערוך סיור עם מדריך במשך כשעה. המדריך בסיור ידבר על מספר 

נושאים, ביניהם: גורמים שונים המשפיעים על הטמפרטורה בבית, מהו בידוד ומה חשיבותו בבית? 
אילו דברים נוספים ניתן לנסות על מנת לחסוך אנרגיה בבית?

במהלך הסיור עליכם לרשום את התצפיות השונות שנעשה, ולחשוב איזה מסקנות ניתן להסיק מהם.
השאלה המרכזית אותה נשאל בסיור היא: מהם המרכיבים של בנייה משמרת אנרגיה?

הכינו שאלות שברצונכם לשאול את המדריך בסיור.	 

עקרונות שימור אנרגיה בכיפות -  מושגים לסיור בלוטן
מושגים:  

תנועת חום – זרימה של חום ממקום חם למקום קר.. 1
מקורות חום: אוויר )הסעה(, חומרים )הולכה( ומקרינת שמש )קרינה(. ניתן להעביר חום מאחד לשני.. 2
לכל חומר יש קצב העברת חום משלו. . 3
חומר צפוף/דחוס/כבד מעביר חום יותר מהר יחסית לחומר לא צפוף/דחוס/כבד כאשר לשניהם יש אותו עובי.. 4
חומר צפוף/דחוס/כבד מעביר שומר על חום רב יותר יחסית לחומר לא צפוף/דחוס/כבד כאשר לשניהם יש אותו עובי.. 5
לחומר לא צפוף/ לא דחוס/ לא כבד קוראים “בידוד” כי זה מעביר חום לאט וגם לא שומר על חום.. 6
חומר צפוף/דחוס/כבד נקרא “מסה תרמית” כי הוא אוגר חום.  . 7
חומר מאוד עבה, יכול לשמור על חדר קריר כל עוד, שהחום שמחמם את המעטפת החיצונית של החומר במשך . 8

היום ישתחרר לאוויר בלילה ]לא מספיק להיכנס פנימה דרך כל עובי הקיר / מערה[.
אמצעים למנוע התחממות: צל על קירות, תריסים על חלונות, צבע הבניין )צבע בהיר מחזיר קרינה לכן מתחמם . 9

פחות(. 
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חורף:
יש צורך לחמם.

מקורות חימום: קרינת שמש, חום גוף.
אמצעי שמירת חום:

מסה פנימית - אדמה )שומר על טמפ’ קבועה(א. 
בידוד חבילות קש בקירות  )מונע מעבר חום מבפנים החוצה כי אויר הוא חומר מבודד(ב. 
חלונות )זכוכית כפולה / מסגרת מעץ במקום אלומיניום / סגירת תריסים בלילה כדי להפחית מגע עם אוויר קר( ג. 
דלת מבודדת.ד. 
אטימות ]סגירת חלונות, דלתות, פתחי אוורור[ה. 

קיץ:
יש צורך בקירור.

אין אפשרות של קירור לילי ע”י אוורור ]בניגוד לרוב אזורי ישראל[  כי אין אוויר קריר )מתחת ל25 מעלות( בלילות.
מקור אוויר קר: מזגן או מצנן

אמצעים לשמירת אנרגיה ]מניעת חימום[:
מאוורר - ככל שמרגישים אוויר נע על העור שלנו, אנחנו מרגישים קרירים ע”י התאיידות לחות )זיעה( מהעור.  א. 

 ,250C  = לכן מסתדרים עם טמפרטורה יחסית גבוהה בחדר מאשר אם אין תנועת אוויר )כיוון מיזוג ללא מאוורר
)280C עם מאוורר ומזגן

מסה פנימית - אדמה )שומר על טמפ’ קבועה(ב. 
בידוד - )מונע מעבר חום מבחוץ פנימה( בקירות )חבילות קש(,ג. 
חלונות )זכוכית כפולה / מסגרת מעץ במקום אלומיניום( מונע מעבר חום מבחוץ פנימה ד. 
סגירות תריסים ביום כדי למנוע קרינהה. 
דלת מבודדת.ו. 
אטימות )סגירת חלונות, דלתות, פתחי אוורור( למנוע כניסת אוויר חם. ז. 

)מידע באדיבות אלכס ציסלסקי, קיבוץ לוטן(

חלק שני: תחנות הסיור
תחנה מספר 1: מגדל השמש בקיבוץ סמר

איזה תהליך עוברת קרינת השמש במגדל השמש? מהו תפקידן של המראות?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

שערו- מהו שטח כל אחת מהמראות במתקן ומהי צורתן? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

האם לדעתכם המראות חמות? 
_______________________________________________________________________________________
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4. לפניכם איור של מבנה המגדל. זהו את מרכיבי המודל ורישמו מה עושה כל חלק.

5. לפניכם רשימת התהליכים שקורים במגדל השמש, סדרו אותם לפי הסדר הנכון.
החזרה מהמראות הגדולות, בליעה בקרמיקה, החזרה דרך זכוכית קוורץ, חשמל

חום עובר לטורבינה

6. למי והיכן מתאים השימוש במגדל זה?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. האם עולות לכם שאלות מתחנה זו? חישבו למשל על נושאים כמו עלויות, השפעה סביבתית ועוד.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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תחנה מספר 2: פאנלים סולריים במכון ערבה
לפניכם מפה של איזור הפאנלים הסולריים.. 1

זהו את הנתונים מהשטח ורישמו אותם על המפה.

איזה תהליך שעובר קרינת השמש מנוצל בתאים הפוטו וולטאיים? . 2
הפאנל בנוי מחומרים שונים שקולטים את האור. יש פה בליעה ואז העברה. 

לפניכם טבלה עם נתונים שנמדדו במשך מספר ימים, וכמות החשמל שייצר תא אחד בימים אלה. 
מצאו את הנתונים של היום והוסיפו אותם לטבלה: מספר תלמידים ייגשו למסך המחשב הקולט את הנתונים, ירשמו 

את תאריך של היום ומה הנתונים שנמדדו. 
הערה למורה: שאלה זו מתאימה לקבוצה קטנה יחסית של תלמידים אשר אפשר לעבור יחד איתה ולחשוב על 

הנתונים. 

תאריך 
מדידה

טמפ’ 
מינימאלית 

)°c(

טמפ’ 
מקסימאלית 

)°c(

קרינה 
מקסימאלית 

)W/m2(

לחות יחסית 
מקסימאלית 

)%(

כמות 
גשם

מהירות רוח 
מקסימאלית 

)m/s(

כמות חשמל 
שיוצרה ע”י 

)P( תא

11/07/201026.1739.91102364.17010.7102.87

04/08/201028.5843.61102553.57010.7111.51

06/01/20118.5522.03706.776.2708.45136.94

10/01/20117.5321.89720.177.5807.7134.79

23/02/20119.5527.6291967.0809.95136.35

06/03/201111.6331.5491857.71011.45117.59

09/03/201113.2423.98110360.06012.294.38

תאריך:
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3. נסו לשער מה משפיע על ייצור החשמל מהתאים? מדוע מיוצרת כמות חשמל שונה בכל יום?
_______________________________________________________________________________________

מתקן הבריכה )ראו תמונה בעמוד הקודם(. 4
אתרו את מתקן הבריכה. תארו את המתקן )ממה וכיצד הוא בנוי, מה מטרתו ועוד(.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

על הבריכה מוצב פאנל סולארי הפועל בטכנולוגיה דומה לפאנלים האחרים.
אילו יתרונות ישנם למתקן זה?

לדוגמא: השימוש במאגרי מים להנחת פאנלים מנצל שטח קיים ולא מפר שטח טבעי חדש. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

השדה הסולארי. 5
מדרום לקיבוץ קטורה מוקם שדה סולארי, הגדול ביותר                                                                            

בישראל כיום. שטחו 80 דונם וההספק שלו יהיה 4.95 מגה וואט. 
מהם היתרונות והחסרונות של שדה מסוג זה לדעתכם?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

האם עולות לכם שאלות מתחנה זו? חישבו למשל על נושאים כמו עלויות, השפעה סביבתית ועוד. . 6

המתקן הגדול: ניצול של פוטו וולטאי ומגדל שמש יחד. נצילות גבוהה משל תאים רגילים. התאים יושבים למעלה, 
אמור גם לעקוב אחרי השמש. מייצר 4 קילו וואט. לצורך הבנה יותר ברורה, לפניכם טבלה המסכמת את ההספק של 

מגדל השמש והפאנלים, והצריכה של קיבוץ בערבה. 

הצריכה הממוצעת של קיבוץפאנל פוטווולטאימתקן השמש בסמר

840 קילו וואט שעה )בשעה(5 מגה וואט שעה100 קילו וואט שעהסה”כ הספק בשיא

יחידות של הספק: 
וואט )Watt( = ג’אול/ שנייה

יחידות של אנרגיה: 
.)Joule( שנייה= ג’אול *)וואט* זמן = )ג’אול/שנייה

על מנת לספק את הצריכה של קיבוץ לדוגמא, אנו צריכים 8.4 שעות של הספק שיא ממתקן השמש, בגודלו הנוכחי, 
או שטח גדול יותר. השדה הסולארי בגודלו הנוכחי יכול לספק צריכה זו בפחות משעה של שיא השמש

)5 מגה= 5000 קילו וואט, שעה של הספק שיא יכולים לספק צריכה לכ-5 קיבוצים(. 
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תחנה 3: בנייה משמרת אנרגיה בקיבוץ לוטן

במהלך הסיור, רישמו לפחות 3 תצפיות שראינו, וחישבו על מסקנות שתוכלו להסיק על סמך תצפיות אלה.. 1

מספר 
תצפית

מסקנהתצפית

מבנה הכיפה חזק ומאפשר חיסכון בחומרי יסוד.בתי הבוץ בנויים בצורת כיפה1 דוגמא

2

3

4

5

2. על סמך דברי המדריך, רישמו 3 עקרונות של שימור אנרגיה:
א. _____________________________________________________________________________________
ב. _____________________________________________________________________________________
ג.  _____________________________________________________________________________________

אילו שאלות עולות לכם מתחנה זו?
_______________________________________________________________________________________

אילו קשרים בין מערכות כדור הארץ באו לידי ביטוי בתחנה זו? חישבו על דוגמא אחת לפחות
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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חלק שלישי: סיכום בכיתה
אילו שאלות עלו לכם בתחנות השונות? ננסה לענות על שאלות אלו בכיתה יחדיו. 

הכנת דו”ח מסכם סיור
הוראות להגשת הדו”ח: 

הדו”ח מוגש בזוגות.
.power point  יש להכין את הדו”ח בתוכנת פוואר פוינט

סקרו את התחנות השונות בהן היינו בסיור. סכמו מה ראיתם בכל תחנה:. 1
תארו במספר משפטים את המוצר שראינו בתחנה, מה היא הטכנולוגיה ומה המדידות שעשיתם. הוסיפו תמונות. 

מה בדקתם בתחנהמהי הטכנולוגיה שבה נעשה שימושתחנה

ציירו גרפים בעזרת הנתונים שקיבלתם בתחנה מס' 2: נתוני ייצור החשמל מהפאנלים הפוטו וולטאיים.. 2
צרו גרף המציג את הנתונים שקיבלתם ואספתם:א. 
מדידת הטמפרטורה היומית המקסימאלית.	 
מדידת הקרינה היומית המקסימאלית. 	 
מדידת מהירות הרוח המקסימאלית היומית.	 
כמות ייצור החשמל. 	 

מהם הגורמים הקבועים ומהם הגורמים המשתנים?ב. 
ציר X גורם קבוע:_______________________________________________________________________
ציר Y גורמים משתנים:___________________________________________________________________

מה תוכלו לומר על הגרפים? אילו גורמים משפיעים על ייצור החשמל?ג. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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השוואת טמפרטורות בין מבנים.
לפניכם גרפים המתארים את הטמפרטורה בחוץ והטמפרטורה בפנים, בשני בתים הבנויים בדרכים שונות.. 3

מה תוכלו לומר על הגרפים?א. 
חישבו על שלושה היגדים לפחות. 

1. דוגמא: בבית השמאלי הטמפרטורה בקיץ בתוך הבית נמוכה יותר מאשר בבית הימני. 
_____________________________________________________________________________________.2
_____________________________________________________________________________________.3

_____________________________________________________________________________________ .4

 

כמה אנרגיה ניתן לחסוך בבית?ב. 
לפניכם רשימת מוצרים בהם נעשה שימוש בבית, וכמות האנרגיה הממוצעת שהם צורכים.

חשבו כמה אנרגיה צורך בית רגיל לעומת בית משמר אנרגיה. לצורך כך חישבו איזה מוצרים צריך כל בית, וכמה 
שעות המוצר בשימוש. התייחסו לתקופת הקיץ.

הספק חשמלי מוצר
של המכשיר 

)וואט(

מספר שעות 
שימוש ביום 

בבית רגיל

צריכת האנרגיה של 
המוצר )הספק כפול 

מספר השעות(

מספר שעות 
שימוש ביום בבית 

משמר אנרגיה

צריכת 
האנרגיה 
של המוצר

2*2000= 2 בקיץ2000*8= 16,000 וואט8 בקיץ2000 וואטדוגמא: מזגן 
4000 וואט

לא משתמשים5 שעות בקיץ60 וואטמנורה רגילה

לא משתמשים16 וואטמנורת לד

2500 וואטדוד שמש

קומקום 
חשמלי

2000 וואט

בית משמר בית רגיל:סה”כ צריכת האנרגיה בבית
אנרגיה: 
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רישמו שני עקרונות לפחות של בנייה ירוקה. חישבו על עיקרון אחד הקשור לחומר ועיקרון אחד הקשור למבנה.ג. 
עיקרון הקשור לחומר:___________________________________________________________________
עיקרון הקשור למבנה:___________________________________________________________________

שאלות מסכמות:
סכמו: מהם היתרונות והחסרונות של המתקנים השונים? התייחסו להיבטים כלכליים, סביבתיים וחברתיים. . 1

מלאו את הטבלה. 

חסרונותיתרונותהיבטתחנה

מגדל השמש בסמר

פאנלים פוטו וולטאיים בקטורה

בנייה משמרת אנרגיה בלוטן

אילו ממערכות כדור הארץ ראינו בסיור?. 2
____________________________________________________________________________________

תנו דוגמא ליחסי גומלין בין שתי מערכות כדור הארץ שראיתם בסיור:. 3
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

אילו מבין הדברים ניתנים ליישום אצלכם בבית?. 4
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


