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פתיחה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

מטרות התכנית

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

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

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

לפרויקטים ולתחרויות הנוגעות לתחום האנרגיה המתחדשת ושימור אנרגיה, כחלק ממיתוג האזור בתחום 
האנרגיה המתחדשת;



1a

כשגרירי תחום האנרגיה המתחדשת יפעלו התלמידים והקהילה להטמעת תודעה וצריכה של אנרגיה . 4
מתחדשת בקרב התיירים והנופשים המבקרים באזור. כך, לאורך זמן, תהיה לתכנית השפעה  ארצית, בבחינת: 

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

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

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

הקיים באופן הידידותי והברור ביותר.
התכניות שנכתבו:

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

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

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

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

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

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

כיתות ה'-ו': דרכים להפקת חשמל;. 7

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

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

כיתה ח': תחנות כוח;. 10

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

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

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

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

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

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

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

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

energy@eilot.org.il :כתובת למשלוח בקשות
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שילוב תכנית אנרגיה מתחדשת בכיתות ה'-ו'

מבוא
פרק זה מציג ארבע יחידות שונות, המשתלבות במסגרת שני נושאים:

במסגרת הנושא "אנרגיה וחומרים" - ההרחבה ביחידה עוסקת בניצול השמש כמקור אנרגיה. זאת, בהתאמה . 1
לסטנדרטים של משרד החינוך, כמפורט:

סטנדרט משנה  2.2.ב: התלמידים יכירו דרכים לניצול מקורות אנרגיה על ידי האדם ויבינו את ההשפעות 
החברתיות והסביבתיות שלהן.

סטנדרט משנה 1.5.ב: התלמידים יבינו את מיקומו של האדם בטבע, יפתחו מודעות לפיתוח בר-קיימא ויפגינו 
אחריות אישית בשמירה ובהגנה על ערכי טבע ועל איכות הסביבה.

סטנדרט  משנה 1.6 ד: התלמידים יבינו את היתרונות ואת החסרונות בשימוש במדע ובטכנולוגיה, תוך 
התייחסות לשיקולים סביבתיים, חברתיים, כלכליים וערכיים. 

במסגרת הנושא "כדור הארץ והיקום" - ההרחבה ביחידה עוסקת בהכרת השמש, חשיבותה ותרומתה לכדור . 2
הארץ. זאת, תוך התאמה לסטנדרטים הבאים:

סטנדרט תוכן 1.4: התלמידים יכירו מערכות בכדור הארץ וביקום ויבינו תופעות המתרחשות בהן וכן יבינו את 
השפעת מעורבותו של האדם על מערכות כדור הארץ;

סטנדרט משנה 1.4.א: התלמידים יכירו את כדור הארץ: מיקומו, צורתו, מבנהו ומרכיביו החיים והדוממים;
סטנדרט משנה 1.5.ב: התלמידים יבינו את מיקומו של האדם בטבע, יפתחו מודעות לפיתוח בר-קיימא ויפגינו 

אחריות אישית בשמירה ובהגנה על ערכי טבע ועל איכות הסביבה.
הפעילויות מטפחות ערכים של:

סובלנות ופתיחות לרעיונות, להצעות ולדעות של חברים;	 
שיתוף פעולה וקבלת אחריות אישית בביצוע משימה קבוצתית;	 
אחריות לגבי התנהגויות הקשורות לצריכה נבונה של מוצרים ואנרגיה. 	 

במהלך התכנית, התלמידים מתנסים בפעילות חקר באמצעות עריכת ניסוי, איסוף נתונים, הצגתם בטבלה, רשימה 
ודיאגרמה, והסקת מסקנות.

הפעילויות מעלות למודעות את ההבדל שבין מקורות אנרגיה שונים ומעוררות דיון בדבר השפעתו של האדם על 
סביבתו ואילו שינויים התנהגותיים ניתן לעשות.

בתכניות המצורפות תוכלו למצוא יחידות לימוד שונות, המשלבות פעילות חקר, פעילות מתוקשבת, ניסויים בכיתה 
ופעילות חווייתית של התלמידים.

ליחידת הלימוד מצורפים מצגת, דפי פעילות וניסויים.
ישנה אפשרות גם לסיור לימודי.
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תוכנית לימודים אנרגיה מתחדשת - יסודי
מתווה מערך שיעור למורה

כתבה: חנה סופן
עריכה מקצועית: ד"ר אלי קלמנזון, רחל גלובמן, אדוה אשל רבינוביץ'

הרחבה לנושא: היקום
היחידה מיועדת לכיתות: ה’, ו’

השמש, כדור הארץ 
ומה שביניהם
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מתווה מערך שיעור למורה
הרחבה לנושא: היקום

שם יחידת הלימוד: השמש כדור הארץ ומה שביניהם
היחידה מיועדת לכיתות: ה’, ו’ 

מיקום יחידת הלימוד:  במסגרת נושא היקום - הרחבה ביחידה העוסקת במערכת השמש 

ידע מקדים הכרחי:  חמצן, פחמן דו חמצני, אנרגיה
מפת המושגים שנעסוק בהם במהלך השיעור:

1( גלקסיה, שביל החלב, אסטרואיד, כוכב לכת, כוכב שביט.
2( קרינה, אפקט חממה, פוטוסינתזה, מקור אנרגיה בלתי מתכלה, בניה ירוקה, שמש, אור, חום, טמפרטורה, 

קיימות, יצרנות ראשונית.    

מטרות היחידה: 
התלמיד יכיר את מערכת השמש  א. 

התלמיד ידע את חשיבות השמש לקיום החיים ע”פ כדור הארץ.  ב. 
התלמיד ינסח מהו תהליך הפוטוסינתזה וחשיבותו לקיום החיים.  ג. 

התלמיד יבין את אפקט החממה וידע לתת דוגמאות לשימוש באפקט החממה בחיי היום יום.  ד. 
התלמיד ידע להסביר מה היא בניה תואמת אקלים, ובמה היא מועילה לאדם ולסביבה  ה. 

התלמיד ידע שהשמש הינה מקור אנרגיה בלתי מתכלה.  ו. 
התלמיד יישם את הלמידה באמצעות גיבוש והצעת מספר רעיונות לניצול אנרגית השמש.  ז. 

מטרות היחידה בהתייחס למסמך הסטנדרטים:
סטנדרט תוכן 1.4 -  התלמידים יכירו מערכות בכדור הארץ וביקום ויבינו תופעות המתרחשות בהן. הם יבינו את 

השפעת מעורבותו של האדם על מערכות כדור הארץ.
סטנדרט משנה 1.4.א - התלמידים יכירו את כדור הארץ: מיקומו, צורתו, מבנהו, ומרכיביו החיים והדוממים.

ציוני דרך )בהתאם לעמ’ 66 בת”ל(.

מערכת השמש והיקום:
התלמידים יתארו את מערכת השמש ואת מקומה בגלקסיה, ויציינו שקיימות גלקסיות נוספות ביקום.- 

התלמידים יציינו שכדור הארץ הוא אחד מכוכבי הלכת במערכת השמש, הנמצאים בתנועה מתמדת סביב השמש.- 

התלמידים יציינו את הקשר בין התנאים הייחודיים בכדור הארץ )מים, חמצן, טמפ’ מתאימה( לבין קיום חיים על פניו.- 

סטנדרט תוכן 1.5
סטנדרט משנה 1.5.ב - התלמידים יבינו את מיקומו של האדם בטבע, יפתחו מודעות פיתוח בר - קיימא ויפגינו 

אחריות אישית בשמירה והגנה על ערכי טבע ועל איכות הסביבה.

ציוני דרך: 
האדם והשפעתו על הסביבה:

התלמידים יציינו מהו פיתוח בר קיימא ויסבירו את חשיבותו לקיום ולרווחת הדור הנוכחי והדורות הבאים. )ראה ערך ח’(.- 

התלמידים ייקחו אחריות אישית בביצוע משימות לשמירת הסביבה.- 
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רשימת הערכים וההתנהגויות אותם יש לטפח תוך לימוד תחומי התוכן:
אהבת הארץ, שייכות לסביבה, אחריות לשמירה ולהגנה על ערכי טבע ועל איכות הסביבה.

  

יעדים/תוצרים צפויים:
א.    התלמידים יגישו בקבוצות הצעה לניצול אנרגית השמש.

ב.    התלמידים יציגו דוגמאות לשנוי התנהגות  המוביל לחיסכון באנרגיה.

מבנה היחידה והרצף הלימודי:
לפני תחילת היחידה, יש לתת מטלת שיעורי בית לתלמידים, כהכנה לשיעור הראשון.

שיעור 1 - מערכת השמש. כדור הארץ הוא הכוכב היחיד בו ניתן לקיים חיים ועלינו לשמור עליו למען ההווה והעתיד.
שיעור 2  - השמש מעניקה אור וחום. האור הוא מקור החמצן, וללא חמצן אין חיים ע”פ כדור הארץ.

שיעור 3 -  במה עוד מסייעת השמש לקיום חיים ע”פ כדור הארץ. מהו אפקט החממה? ושימושים בחיי היום יום.
שיעור 4 - ניסוי, ניתוח הניסוי המדמה את אפקט החממה. 

שיעור 5 - מהי בניה תואמת אקלים.
שיעור 6 -סיור לימודי בקיבוץ לוטן - בניה תואמת אקלים. 

שיעור 7 -סיכום + משימת סיכום.

כתובת לשאלות והתייעצויות:
חנה סופן - בי”ס מעלה שחרות

טלפון: 052-8700758
hannahs@walla.com :מייל
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               מתווה והנחיות:

מס. 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
הנחיות/הערותעזריםשקףמושגים)פירוט התכנים(

שיעור 1
מערכת 
השמש

1. היכרות עם  
    מושגי יסוד

2. היכרות עם 
    נתונים של 

    כוכבי הלכת 
    השונים

3. ייחודו של כדור 
    הארץ ככוכב 

    המאפשר חיים

גלקסיה, 
שביל החלב, 

כוכבי לכת, 
אסטרואיד, 

שביט

דף עבודה1,2
למורה - מצורפת 

מפת מושגים

הצגת הנושא )עליו נלמד 
בשיעור הבא(

מתן משימה לשיעורי בית, 
כהכנה לשיעור הבא - חיפוש 

הגדרות למושגים והצגת אחד 
המושגים.

דפי מידע - כרטיסיות3,4,5,6
דף עבודה

למורה - דף מידע 
בנספחים לת”ל.

מומלץ להיעזר גם 
בספר הלימוד “מדע 

בעידן טכנולוגי”, חלק 
5, עמ‹ 131-135

א. הצגת שקף 3  כרקע 
לפתיחת שיעור: מספר 

תלמידים יציגו את המושגים 
שהכינו: גלקסיה,  שביל 

החלב, אסטרואיד, כוכב לכת 
ושביט.

ב. חלוקת התלמידים 
לקבוצות.  כל קבוצה 

מוציאה מידע מהאינטרנט 
וממלאים את הטבלה. )אם 
אין אינטרנט בכיתה, אפשר 

לתת לתלמידים להוציא 
את הנתונים מהכרטיסים 

המצורפים(.

ג. הצגת הנתונים על כוכבי 
הלכת בעזרת שקפים 4,5.

ד. דיון בכיתה על משמעות 
הנתונים והצגת המסקנה 

העולה מהטבלה: כדור הארץ 
הוא הכוכב היחיד בו ניתן 
לקיים חיים ועלינו לשמור 

עליו!

שאלת הרחבה: מדוע אנשים 
קונים מקום על הירח? 

מדוע מדענים מחפשים 
חיים ביקום? )אנו שואפים 

להתרחב...(
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מס. 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
הנחיות/הערותעזריםשקףמושגים)פירוט התכנים(

שיעור 2
השמש 
כמקור 

חיים

1. חשיבות השמש
כמקור חיים 
לאדם החי 

והצומח

2. תהליך 
הפוטוסינתזה הוא 

מקור החמצן.

3. ללא אור 
אין תהליך  

פוטוסינתזה.

קרינה, מקור 
אנרגיה בלתי 

מתכלה,
פוטוסינתזה

סרט על הדינוזאורים 7,8
של הנשיונל גאוגרפיק

דיון - מה יקרה אם השמש 
לא תזרח? במידה והדיון אינו 

זורם לכיוון - אין חיים ללא 
השמש - נסה לכוון בשאלות:

מה יקרה לאדם / החי / 
הצומח אם לא יחשפו לאור 

יום במשך חודשיים? תוך 
כדי הדיון הקרנה של הסרט 

על הדינוזאורים )נשיונל 
גאוגרפיק(.

סיכום : בלי שמש אין חיים.
ראה הרחבה בקישור: 

http://learn.snunit.k12.il/galim/
news/upload/sun/intro.html

ערכת ניסוי - שני 9
נרות, צמח, שתי 

כוסות כימיות בגודל 
2.3 ליטר.

דף עבודה

בשלב הראשון יש לבצע את 
החלק הראשון של הניסוי , 
לשאול את התלמידים מה 

יקרה לדעתם ורק לאחר שיעלו 
השערות לבצע ניסוי שני.

מסקנה מהניסוי: הצמח מייצר 
בתהליך הפוטוסינתזה חמצן 

שמאפשר לנר להמשיך להאיר.
הנר במקרה זה מייצג את 

צרכני החמצן.  אור - חמצן - 
חיים.

הדגש בשקף הוא הקשר בין 10,11
האור  לתהליך הפוטוסינתזה 
שבו מייצרים חמצן וביומסה 

הנותן חיים על פני כדור 
הארץ. זהו בעצם תהליך 

שרשרת המזון בטבע.
• השמש מעניקה אור 	

החשוב לקיום החיים.
• תהליך הפוטוסינתזה 	

הוא החשוב ע”פ כדור 
הארץ בלעדיו לא יהיו 

חיים. 
ראה דף הרחבה בנושא 

הפוטוסינתזה בנספח
ראה סרטון המצורף בשקף.

סיכום בעזרת שקף 11.
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מס. 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
הנחיות/הערותעזריםשקףמושגים)פירוט התכנים(

שיעור 3
אפקט 

החממה

1. הגדרת מושג 
אפקט החממה

2. ניסוי להמחשת 
אפקט החממה

במה עוד 
משמשת 

השמש 
לקיום חיים 

ע”פ כדור 
הארץ.

ערכת ניסוי -תיבה 12,13,
אטומה, תיבה שקופה 

ואטומה, ותיבה 
פתוחה למחצה. 

שלושה טרמומטרים 
)אוגר נתונים עם שני 

ערוצים במידה ויש(.

א. הצגת שקף 12 והגדרת המושג 
אפקט החממה

ב. קישור לשיעור מערכת השמש 
- רק בכדור הארץ מתקיימים חיים. 

חשיבות אפקט החממה - 
חשוב להדגיש ולהבהיר כי ללא 

אטמוספרה הטמפ’ של כדור 
הארץ הייתה כ             )לפי 

חישובי אנרגיה(. בנוכחות 
האטמוספרה נוצר אפקט 

החממה, שמסייע להתחממות 
כדור הארץ לטמפ’ ממוצעת של                   

            מה שמאפשר חיים.
ראה דף הרחבה בנספח

ג. ניסוי:
טרמומטר  ובה  אטומה  תיבה 
ובה  ואטומה  שקופה  ותיבה 
פתוחה  ותיבה  טרמומטר, 
הנח  טרמומטר.  ובה  למחצה 
מחוץ  התיבות  שלושת  את 
את  שמש.   \ אור  תחת  לכיתה 
הקרקע  על  להניח  יש  התיבה 
פונה  הגדול  המפנה  כאשר 
לדרום. כדי לראות את תוצאות 
או  השיעור  בסוף  חזור  הניסוי 
מדמה  הניסוי   - הבא  בשיעור 

את אפקט החממה. 
לחקירת  להקדיש  ניתן   -

התוצאות שיעור נוסף.
שעתיים.  מינימום  הניסוי  משך 
הניסוי  את  להעמיד  כדאי  לכן 
בבקר בערך בשעה 9:00. בסוף 
אוגרי  את  מוציאים  הניסוי 
זמן  דיאגרמה,  ובונים  הנתונים 
על  לחזור  כדאי  טמפ’.  מול 
כאשר  נוספת  פעם  הניסוי 
התיבות  את  נשאיר  הפעם, 
את  ונראה  שעות   24 במשך 
הלילה  בשעות  ההשפעה 

וההבדלים בין התיבות.
אפקט  מהניסוי:  מסקנה 
להתחממות  גורם  החממה 

החלל הפנימי. 
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מס. 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
הנחיות/הערותעזריםשקףמושגים)פירוט התכנים(

שימושים    
יומיומיים לאפקט   

החממה

אפקט 
חממה

כדאי להתחיל בשאלה לגבי 14
מהם השימושים היומיומיים 

של אפקט החממה ורק לאחר 
מכן להציג את השקף.

ניתוח תוצאות  שיעור 4
הניסוי המדמה 

את אפקט 
החממה

- חזרה לניסוי:
הכנס את התיבות שהנחת 

בחוץ בתחילת השיעור. 
ובדוק יחד עם התלמידים את 
הטמפ' בכל תיבה. - ערכו דיון 
מדוע יש הבדלי טמפ'? באיזו 

תיבה הטמפ' נמוכה יותר 
ומדוע? 

)הניסוי מבהיר את אפקט 
החממה(

יש להרחיב בדיון קצר על 
האחריות שלנו בבניה ירוקה. 
וכיצד אנו יכולים להקטין את 

צריכת האנרגיה ביום יום.

שיעור 5
בנייה 

תואמת 
אקלים

ניתוח צריכת 
חשמל ביתית

ניתוח הדיאגראמה והצגת 15
הדרך לחסכון

השוואה בין שני 
מבנים

פנייה לתלמידים - איזה בית 16
נראה לכם חסכוני יותר? 

מדוע? מה יש בכל בית שונה 
וכיצד הוא משפיע? 

הרחבה על 
עקרונות בניה 
תואמת אקלים

ראה הרחבה באתר של 17,18,
אוניברסיטת בן גוריון 

המחלקה לאדריכלות 
מדברית

http://desert.bgu.
ac.il/desert/HebSite.

aspx?SiteId=4638
ItemId=4638&

ראה מאמרים בנספח

המשך הסבר על עקרונות 
הבנייה תואמת אקלים

בדיקת הבנה 
ויכולת יישום של 

מושגים ועקרונות 
של בניה הירוקה

19,20
21

בדיון קבוצתי,  לדון בעקרונות 
הבנייה תואמת אקלים 

המתוארת בתמונות



40

מס. 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
הנחיות/הערותעזריםשקףמושגים)פירוט התכנים(

הכנה לסיור בקיבוץ לוטן:דף דוח סיורהכנה לסיור
הסיור בלוטן מתמקד בנושא 

בניה ירוקה וקיימות: בניה 
מבוץ, זווית החלונות, חימום 

החלל וכד', ראה דוח סיור.

סיכום נושא בנייה 
תואמת אקלים

א. וודא עם התלמידים את דף עבודהשקף 22
מידת ההבנה של המושגים 

העיקריים: קרינה, אפקט 
חממה, שטף אנרגיה, 

פוטוסינטזה, מקור אנרגיה 
בלתי מתכלה, בנייה ירוקה 

ומספר עקרונות מתוך בניה 
ירוקה.

ב. חלק את הכתה לקבוצות 
דיון, בקש מהקבוצות לקיים 
דיון על השאלות המופיעות 

בדף ולרשום את עיקרי הדיון.
הקצה למשימה 15 דקות, 

לאחריה, קיים דיון כיתתי שבו 
כל קבוצה מציגה את עיקרי 

הדברים שעלו בדיון.

סיכום היחידה 
ומטלה מסכמת

א. חזרה וסיכום בעזרת דף עבודה23,24
השקף

ב. משחק הכרטיסיות: כל ילד 
מקבל כרטיס. כל ילד, בתורו, 

קורא בקול את השאלה 
המופיעה על צד אחד של 

הכרטיס. שאר הילדים בוחנים 
את התשובות המופיעות 

אצלם וצריכים להחליט האם 
זו התשובה הנכונה. אם כן, 
קוראים את התשובה בקול

ג. מתן מטלת סיכום
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               רשימת ציוד כוללת ללימוד היחידה:

הערותכמותציודשם הניסוי

•ללא חמצן אין חיים כוסות כימיות	
• עציץ קטן	
• נר	
• גפרורים	

2
1
2

הדמיה של אפקט 
החממה

• תיבה שקופה ואטומה	
• תיבה אטומה שאינה שקופה	
• תיבה פתוחה למחצה	
• טרמומטר אוגר נתונים עם שני ערוצים	

3
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מערכת השמש
דף עבודה לשיעורי בית

מערכת השמש שלנו נמצאת בגלקסיה הנקראת שביל החלב.
מערכת זו מורכבת מגורמי שמים רבים הסובבים סביב השמש:

כוכבי לכת, אסטרואידים, ושביטים.

               משימה:

1. חפש באינטרנט / ספרי מידע הגדרות למושגים הבאים:
א. גלקסיה

ב. שביל החלב
ג. אסטרואיד
ד. כוכב לכת

ה. שביט

2. בחר את אחד המושגים והכן שקף הסבר על המושג. ההסבר  יכלול כ- 5 - 4 משפטים + תמונה / תרשים 
   או הדמיה.
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מערכת השמש
דף עבודה מס. 1

                העזר במקורות המידע ובדגם של מערכת השמש והשלם את הטבלה:

• כוכבי לכת שהקוטר שלהם גדול משל כדור הארץ נקראים - ענקיים.	
• כוכבי לכת שהקוטר שלהם דומה לזה של כדור הארץ נקראים - ארציים.	

עיין בטבלה וענה:
האם ניתן למצוא קשר בין המרחק של כוכב הלכת מהשמש לטמפ’ שלו?

השלם: 
ככל שהמרחק של כוכב הלכת מהשמש               יותר כך הטמפ’ שלו               יותר.

כוכב הלכת היחיד עליו ניתן לקיים חיים הוא                   .

הטמפ’ שלוענק* או ארצי*מרחקו מהשמשקוטרוכוכב הלכת

כוכב חמה

נגה

ארץ

מאדים

צדק

שבתאי 

אורנוס

נפטון
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ניסוי - האור מקור החיים

ציוד:  
2 נרות

2 כוסות כימיות גדולות ושקופות )בנפח 2.3 ליטר(
צמח בעציץ

מהלך הניסוי: 
1. הדלק נר וכסה אותו בעזרת כוס כימית שקופה.

2. הדלק נר נוסף, הנח לידו את הצמח וכסה את שניהם בכוס כימית שקופה.

תוצאות: 
1. תאר מה קרה בכל כלי:

2. הסבר  מה קרה בכל אחד מהניסויים:

3. הגדר  מהי מערכת היחסים בין הצמח לנר וכיצד זה קשור לאדם:
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כיצד יכולה הבניה הירוקה להשפיע על חיינו?
דיון בקבוצות

               קיימו דיון בקבוצה על השאלות שלהלן. רשמו את עיקרי הדברים והכינו אותם להצגה במליאה:

1.      האם עקרונות הבניה הירוקה מיושמים בביתכם \ כיתתכם?

2.      מה הייתם משנים בכדי להשיג עקרונות אלו? ובמה זה יועיל לכם?

3.      מה אנו יכולים לעשות כיום, בכדי לצמצם את כמות האנרגיה שאנו משתמשים בה? נסחו חמישה כללים.

מפת מושגים
מקור אנרגיה

פוטוסינתזה

קיימות

בלתי מתכלה

יצרנית 
ראשונה

אפקט
חממה

בנייה תואמת
אקלים

שמש

קרינה

חוםאור
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דוח סיור
 

תאריך: 
שם האתר: 

נושא הסיור:  
מטרת הסיור: 

היכן נמצא האתר מבחינה גיאוגרפית?

מספר עובדות על האתר: )שם, סוג, הוקם ב.., אופי המקום ודברים מאפיינים נוספים(:

בהגיעך לאתר, התבונן סביבך ותאר מה אתה רואה.

חפש מבנה הבנוי ע”פ עקרונות בניה תואמה האקלים.
תאר את המבנה, והבא דוגמאות להתאמה של המבנה לאקלים באזורנו: 

לאיזו מטרה משמש המבנה?

כיצד מקררים את המבנה בקיץ וכיצד מחממים אותו בחורף? 

מהם אמצעי התאורה במבנה? 

מה צורת החלל של המבנה? מדוע?

ממה בנוי המבנה ומדוע?

הוסף תמונה \ איור של המבנה.

אנא סכמו את הסיור מבחינת החוויה, לימוד נושאים חדשים והמדריך: 
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משחק סיכום 
                מהלך המשחק:

המשחק מכיל כרטיסיות שבצד אחד שלהם שאלה \ היגד ובצד השני תשובה.
הילד הראשון מקריא את השאלה בקול רם , הילד שברשותו כרטיס עם תשובה מתאימה עומד ומקריא את 

התשובה . ומיד לאחריה הופך את הכרטיס ומקריא את השאלה הבאה וכך חוזר עד שאחרון הילדים הקריא את 
השאלה האחרונה והתשובה נמצאת אצל התלמיד שהקריא את שאלה הראשונה.

דף משוב: 
שאלה + תשובה

חומרים או תופעות טבע שניתם לנצלם להפקת אנרגיה נקראים מקורות אנרגיה

מקורות אנרגיה הידידותיים לסביבה אשר השימוש בהם אינו מזהם ואינו מתכלה עם השימוש נקראים 
מקורות אנרגיה מתחדשים

משאבים טבעיים שניתן להפיק מהם אנרגיה , כמותם מוגבלת ובדרך כלל השימוש בהם מזהם את הסביבה נקראים 
מקורות אנרגיה מתכלים

גופים שמימיים המקיפים את השמש כוכבי לכת

כוכב לכת המשמש מקור אנרגיה שמש

תהליך זה אינו יכול להתקיים בלי השמש פוטוסינתזה

הפוטוסינתזה מהווה בסיס לשרשרת המזון ול... חמצן

קיום תהליך הפוטוסינתזה לא יתקיים ללא... אנרגית אור

תופעה טיבעית וחשובה השומרת על חומו של כדור הארץ ומונעת ממנו לברוח לחלל אפקט החממה

בחלל סגור קרינת השמש אפקט החממה הוא כינוי לאפקט החימום הנוצר כתוצאה מ 

צורת בניה של מבנים שיהיו חסכוניים בצריכת האנרגיה שלהם בניה תואמת אקלים

על פי עקרונות הבניה תואמת אקלים נבנה את חזית הבית לכיוון דרום ונבנה חלונות גדולים בכדי לנצל את  אור 
השמש

יש לבנות סוכך או פרגולה ליצירת צל בכדי למנוע בימי הקיץ כניסה של קרני השמש

בחורף אנו מעוניינים בכניסת חום השמש

ככל שנדע לנצל את האנרגיה הבלתי מתכלה של השמש נחסוך אנרגיה ונקיים אורח חיים המאפשר קיום חיים 
בהווה ובעתיד. קיימות
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קיימות
חומרים או תופעות טבע 

שניתן לנצלם להפקת 
אנרגיה נקראים

מקורות אנרגיה
מקורת אנרגיה הידידותיים 

לסביבה אשר השימוש בהם 
אינו מזהם נקראים

מקורות אנרגיה מתחדשים

משאבים טבעיים שניתן 
להפיק מהם אנרגיה, 

כמותם מוגבלת ובדרך כלל 
השימוש בהם מזהם את 

הסביבה נקראים

מקורות אנרגיה מתכלים
גופים שמימיים המקיפים 

את השמש



49

כוכב לכת המשמש מקור כוכבי לכת
אנרגיה

שמש
תהליך זה אינו יכול 
להתקיים בלי השמש

הפוטוסינתזה מהווה בסיס פוטוסינתזה
לשרשרת המזון ול...

חמצן
קיום תהליך הנשימה 

בצמחים המכונה 
הפוטוסינתזה לא יתקיים 

ללא...
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אנרגית אור
תופעה טיבעית וחשובה 

השומרת על חומו של כדור 
הארץ ומונעת ממנו לברוח 

לחלל

אפקט החממה
אפקט החממה הוא כינוי 
לאפקט החימום הנוצר 

כתוצאה מ ______ 
בחלל סגור

קרינת השמש
צורת בניה של מבנים שיהיו 
חסכוניים בצריכת האנרגיה 

שלהם

בניה תואמת אקלים

על פי עקרונות הבניה 
תואמת אקלים נבנה את 
חזית הבית לכיוון דרום 

ונבנה חלונות גדולים בכדי 
לנצל את
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אור השמש
יש לבנות סוכך או פרגולה 

ליצירת צל בכדי למנוע בימי 
הקיץ כניסה של

בחורף אנו מעוניינים קרני השמש
בכניסת

חום השמש

ככל שנדע לנצל את 
האנרגיה הבלתי מתכלה 

של השמש נחסוך אנרגיה 
ונקיים אורח חיים המאפשר 

קיום חיים בהווה ובעתיד.
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02/18/2006 10:49 PMynet אנציקלופדית

Page 1 of 1http://my.ynet.co.il/encyclopedia/table8.htm

כוכבי הלכת – טבלה השוואתית

שם עברי
כוכב
חמה

פלוטונפטוןאורנוסשבתאיצדקמאדיםארץנוגה

MercuryVenusEarthMarsJupiterSaturnUranusNeptunePlutoשם אנגלי

סמל

2,439.76,051.86,378.13,397.271,49260,26825,55924,7641,160רדיוס משווני (ק"מ)

שטח פנים (מיליארד 
קמ"ר)

0.074800.46020.51010.144461.4242.618.0837.6200.01795

6.08392.843108.32116.318143,12882,7136,8336,2540.715נפח (10 מיליארד קמ"ק)

000.003350.006480.064870.097960.022930.017080פחיסות קוטבית

0.33024.86855.97360.641851,898.6568.4686.832102.430.0129מסה (ק"ג) 1024

צפיפות ממוצעת (ק"ג/
מ"ק)

5,4275,2435,5153,9331,3266871,2901,6382,030

כבידה

0.3780.90510.3792.5291.0660.9031.0960.069ארץ=1

מ/
שנייה2

3.78.879.783.6923.128.968.69110.58

מהירות בריחה (ק"מ/
שנייה)

4.310.3611.1865.0359.5635.521.323.51.1

2.01-2.70.675.527.8415.12---1.8-4.3-בהירות נראית טיפוסית

0.0560.720.3850.160.520.470.510.410.5אלבדו

6.681.9110.430.0370.011קרינת שמש (ארץ=1)
2.70x10-

03
1.1x10-

03
6.4x10-

04

87.969224.701365.256686.984,332.7110,759.530,68560,19090,800שנה כוכבית (ימי ארץ)

נקיפת השיווי (שנות 
ארץ)

200021,50025,600173,000450,0001.8x10065.7x10081.3x10087.3x1006

יממה (יממות
ארץ)*

58.6462-243.020.997271.0259570.413540.444-0.718330.67125-6.3872כוכבית

175.9398-116.751.000001.0274910.413580.444-0.718310.67126-6.3868שמשית

מרחק 
מהשמש

(מיליון ק"מ)

46107.48147.09206.62740.521,352.552,741.304,545.674,434.99פריהליון

69.82108.94152.1249.23816.621,514.503,003.624,444.457,304.33אפהליון

מהירות מסלולית 
ממוצעת (ק"מ/שנייה)

47.8735.0229.7924.1313.069.666.815.444.74

0.20560.00680.01670.09340.04830.0560.04610.00970.2482אקצנטריות המסלול

נטיית מסלול מהמלקה
(מעלות)

7.0043.3950.000051.85061.30532.4840.76991.77417.148

נטיית ציר הסיבוב
(מעלות)

0177.3623.4525.193.1325.3397.8628.31122.52

0012מספר ירחים
 + 61
טבעות

 + 33
טבעות

 + 26
טבעות

131

זניח100<100<<100<<100<<09310.007לחץ אטמוספירי (אטמ')

טמפרטורה ממוצעת על 
פני השטח (קלווין)

440737288~210129~97~58~58~37

        נספחים-

.1
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השמש

1

   מה יקרה אם בוקר אחד השמש לא תזרח?

   בלי השמש - אין חיים, השמש מעניקה לנו חיים בזכות האור והחום שהיא מקרינה   
   על פני כדור הארץ.

?

3

למה חשוב האור לחי ולצומח?

סרטון פוטוסינתזה

אנרגיית אור

רק באמצעות אור יכולים הצמחים לבצע תהליך של פוטוסינתזה.
בתהליך זה הצמח נעזר באנרגיית האור שבאה מקרינת השמש ומייצר סוכר, מים וחמצן.

 
    CO2  +  H2O                                   C6H12O6  + O2  +   

  חמצן  +  מים  +   סוכר     בנוכחות אור     מים   +  פחמן דו חמצני

http://www.galim.org.il/cgi-bin/galim/fields/fieldActivitiespl?Field=5&Subject=773

http://pbs.org/wgbh/nova/methuselah/photosynthesis.html

- החמצן שנפלט לאוויר חשוב לחי לתהליך הנשימה.
- הסוכר שנוצר בתהליך משמש כבסיס לשרשרת המזון בטבע.

Energy

5

- איזה מקור אנרגיה יש לנו בארץ בשפע, וחינם? 
   בישראל אין אוצרות טבע רבים, אבל שמש יש בה, ובשפע! 

   עבורנו השמש היא אין סופית.
- מה מעניקה לנו השמש?

   אור וחום - מקורות אנרגיה בלתי מתכלים.

השמש

אור                                                                    חום

2

- ציוד:  
שני נרות, צמח, שתי כוסות כימיות  גדולות ושקופות )כוס כימית בנפח של 2,3 ליטר(.

- מהלך הניסוי:
1. הדלק נר וכסה אותו בעזרת הכוס כימית השקופה.

2. הדלק נר הנח לידו את הצמח וכסה את הכל בכוס כימית שקופה.

תאר מה קרה בכל כלי?	 
הסבר  מה קרה בכל אחד מהניסויים?	 
מהי מערכת היחסים בין הצמח והנר? וכיצד זה קשור לאדם?	 

ניסוי - האור הוא מקור החמצן וללא חמצן אין חיים

.1

.2
מסקנה: 

הצמח מייצר חמצן בתהליך הפוטוסינטזיה המאפשר לנר להמשיך להאיר 
ולשם כך הוא זקוק לאור.

4

שמש

חמה
נוגה

ארץ

מאדים

צדק

שבתאי

אורנוס

מערכת השמש

נפטון

6

2. דפי המצגת:
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מערכת השמש

- מערכת השמש שלנו נמצאת בגלקסיה שנקראת שביל החלב.
- מערכת זו מורכבת מגורמי שמים רבים הסובבים סביב השמש: 

כוכבי לכת	 
אסטרואידים	 
שביטים 	 

)אנו מתמקדים בכוכבי הלכת במערכת השמש(.

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit76/act1.aspx?nUnit=76&sSubjectKey=science

7

העזר במקורות המידע ובדגם של מערכת השמש והשלם את הטבלה:

שם כוכב 
הלכת

מרחקו מהשמשקוטרו בק"מ
ענק / 
ארצי

0
C -הטמפ' שלו ב

 179ארצי58 מיליון ק"מ4,878 ק"מחמה
0
C

 482ארצי108 מיליון ק"מ12,103 ק"מנגה
0
C

12,756 ק"מארץ
149 מיליון ק"מ ) מרחק זה מוגדר 

)AU בשם יחידה אסטרונומית
 15  ארצי

0
C

 63-  ענק227 מיליון ק"מ6,794 ק"ממאדים
0
C

 121-ענק778 מיליון ק"מ142,984 ק"מצדק
0
C

 125-ענק1,429 מיליון ק"מ120,536 ק"משבתאי
0
C

 193-ענק2,785 מיליון ק"מ51,000 ק"מאורנוס
0
C

 173-ענק4,500 מיליון ק"מ49,528 ק"מנפטון
0
C

9

במה עוד מסייעת השמש לקיום חיים 
ע"פ כדור הארץ?
היזכרו במה שקורה לכם, כשאתם נכנסים לכלי רכב סגור, 

ששהה בחוץ ביום חם זמן מה: בפנים - לוהט! 

כיצד זה מתרחש?
קרני השמש, שחודרות למכונית דרך הזגוגיות השקופות, מחממות את פנים המכונית. 

זגוגיות הזכוכית שקופות לקרינת השמש אך אטומות לקרינת חום. 
לכן, כאשר חלונות המכונית סגורים, קרינת החום נכלאת בתוכה והחום עולה. 

זהו אפקט החממה

11

טמפרטורת פני שטח ממוצעת ע"פ הכוכבים במערכת השמש

שם 
נוגהחמהשמשהכוכב

כדור 
הארץ

נפטוןאורנוסשבתאיצדקמאדים

טמפ' 
600017948215-63-121-125-193-173)צלסיוס(

8

טמפרטורת פני שטח ממוצעת ע"פ הכוכבים במערכת השמש

   
     כוכב הלכת היחיד שעליו )נמצאו( יש חיים 

  כדור הארץ

10

אפקט החממה

1. חלק מקרינת השמש חודרת דרך האטמוספרה ומחממת את כדור הארץ.
2. קרני השמש המגיעות לכדור הארץ מחממות אותו, כתוצאה מכך כדור הארץ מתחמם ופולט חום.

3. קרינת החום מכדור הארץ מוחזרת בחלקה ע"י שכבת האטמוספרה, התוצאה חומו של כדור הארץ עולה 
    ומגיע לטמפ' הממוצעת שראינו קודם )קרוב ל15  מעלות(.

       
* לולא שכבת האטמוספירה, הטמפ' הממוצעת ע"פ כדו"א היתה 14- צלסיוס.

12
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אפקט החממה

חקלאות חממות                       
חימום בריכות 

שחיה 
בריכות מקורות

בניה תואמת 
אקלים )ירוקה(

קולטי החום 
בדודי שמש

13

איזה בית חסכוני יותר???

15

בניה תואמת אקלים

17

צריכת החשמל של בית מגורים

חימום וקירור- 45%

מחמם מים- 11%

מקרר- 6%

מחשב ומסך- 2%מדיח כלים- 2%

אחרים- 15%

תאורה- 7%

טלויזיה וידאו- 2% 

מכונת כביסה 
ומייבש- 10%

מהי בניה תואמת אקלים )ירוקה(?

בניה תואמת אקלים, בניית בית שיהיה חסכוני בצריכת האנרגיה שלו כלומר שימוש מינימלי בחשמל: 
השקעה מינימלית בחימום/קירור של הבית.  -   

כניסת אור מירבית במהלך שעות השמש שתחסוך אנרגיה.  -   

14

בניה תואמת אקלים

16

דיון בקבוצות:

בידקו האם עקרונות הבניה הירוקה מיושמים בביתכם/כיתתכם.	 
מה הייתם משנים בכדי להשיג עקרונות אלו? ובמה זה יועיל לכם?	 
מה אנו יכולים לעשות כיום, בכדי לצמצם את כמות האנרגיה שאנו 	 

משתמשים בה? נסחו חמישה כללים.

מהי בנייה ירוקה?

כיצד יכולה הבניה הירוקה להשפיע על חיינו?

18
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השמש מעניקה חיים לחי ולצומח בזכות האור והחום שהיא מקרינה על פני 	 
כדור הארץ.

תהליך הפוטוסינתזה חיוני לקיום חיים מפני שהוא בסיס לשרשרת המזון 	 
ולחמצן באטמוספרה.

מערכת היחסים בין השמש וכדור הארץ )מרחק, שטף קרינה ואפקט החממה( 	 
מאפשרים טמפ' ממוצעת של 14 מעלות צלזיוס, המאפשר קיום חיים.

השמש היא מקור בלתי מתכלה של אנרגיה.	 
ככל שנדע לנצל את האנרגיה הבלתי מתכלה של השמש נחסוך אנרגיה ונפעל 	 

באחריות לדורות הבאים = לא נבזבז מקורות אנרגיה ולא נזהם את הסביבה.
צימצום כמות האנרגיה שאנו משתמשים מבלי להוריד את רמת החיים. 	 

סיכום:

19

מגדל השמש בסמר

21

השמש הינה מקור אנרגיה חשוב לאדם לחי ולצומח 

מה המשמעות של משפט זה לאזור שלנו? 	 
לאור הידע שצברתם על השמש  מה הייתם מציעים לראש העיר/ראש 	 

המועצה כאזרחים.
בנו מצגת בת 3 - 4 שקפים אותה תציגו לראש העיר/מועצה, בה אתם  	 

מציעים דרכים לניצול של אנרגית שמש באזור.

משימת סיכום

20



תוכנית לימודים אנרגיה מתחדשת - יסודי
מתווה מערך שיעור למורה

כתבה: חנה סופן
עריכה מקצועית: ד”ר אלי קלמנזון, רחל גלובמן, אדוה אשל רבינוביץ’

הרחבה לנושא: תחנת כח
היחידה מיועדת לכיתות: ה’, ו’

מקורות אנרגיה
מתחדשים
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מתווה מערך שיעור למורה
הרחבה לנושא: תחנת כח

שם יחידת הלימוד: מקורות אנרגיה מתחדשים
היחידה מיועדת לכיתות: ה’, ו’ 

מיקום יחידת הלימוד:  במסגרת נושא תחנת כח. 

ידע מקדים הכרחי:  לימוד של יחידת הלימוד: תחנת כח.
מפת המושגים שנעסוק בהם במהלך השיעור:

אנרגיה, המרת אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, אנרגיה מתכלה, גלגול אנרגיה, מקורות אנרגיה - שמש, חומרי דלק, רוח, 
מים, סוגי אנרגיה - אנרגיה חשמלית, אנרגיית חום, תא פוטו-ולטאי, חשמל תרמו-סולרי.

מטרות השיעורים: 
 א.   התלמיד יכיר את מקורות האנרגיה ואת סוגי האנרגיה השונים.

ב.    התלמיד יבחין בין אנרגיה מתכלה לאנרגיה מתחדשת וידע לתת דוגמאות.
ג.    התלמיד ידע את היתרונות והחסרונות של כל אחד מסוגי האנרגיה - מתכלה ומתחדשת.

ד.    התלמיד יבין כיצד ובאילו דרכים מפיקים חשמל בעזרת אנרגיית השמש.
ה.    התלמידים יפנימו את הצרכים הקיומיים )קיימות( והכלכליים בשימוש באנרגיה מתחדשת, בדגש על הייחודי 

באזור אילת ואילות.
ו.     התלמידים יאמצו התנהגות חסכנית.    

מטרות היחידה בהתייחס למסמך הסטנדרטים:
מתוך תחום תוכן 1: מיומנויות

סטנדרט 1.1: התלמידים יכירו מיומנויות חשיבה ולמידה בתחומי המדע והטכנולוגיה ויתנסו בהן: תהליך החקר ופתרון 
בעיות.

מתוך תחום תוכן 2 תחום משנה: אנרגיה
• סטנדרט תוכן 2.2:  התלמידים יכירו ויבינו מושגים ועקרונות מדעיים הקשורים באנרגיה, את השימוש באנרגיה 	

ואת השפעתה על האדם, החברה והסביבה.
• סטנדרט משנה 2.2.א: התלמידים יכירו מקורות אנרגיה וסוגי אנרגיה וידעו שאנרגיה עוברת מסוג לסוג.	
• סטנדרט משנה 2.2.ב - התלמידים יכירו דרכים לניצול מקורות אנרגיה על ידי האדם ויבינו את ההשפעות 	

החברתיות והסביבתיות שלהן.

ציוני דרך בנושא אנרגיה חשמלית: הפקה ומחיר סביבתי.
התלמידים יציינו מקורות להפקת אנרגיה חשמלית.	 

התלמידים יתארו שלבים בהפקת אנרגיה חשמלית.	 

התלמידים יציינו את הבעיות הסביבתיות הנגרמות מתחנת החשמל ויציעו פתרונות לצמצום הזיהום.	 

התלמידים יציינו מקורות אנרגיה חילופיים להפקת אנרגיה חשמלית )שמש, רוח(.	 

התלמידים יציעו שיקולים חברתיים וסביבתיים לבחירת מקור אנרגיה להפקת חשמל.	 
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• סטנדרט תוכן 1.5	
• סטנדרט משנה 1.5.ב  - התלמידים יבינו את מיקומו של האדם בטבע, יפתחו מודעות לפיתוח בר-קיימא 	

ויפגינו אחריות אישית בשמירה ובהגנה על ערכי טבע ועל איכות הסביבה.

ציוני דרך: 

האדם והשפעתו על הסביבה:

התלמידים יציינו מהו פיתוח בר-קיימא ויסבירו את חשיבותו לקיום ולרווחת הדור הנוכחי והדורות הבאים )ראה ערך 	 
ח’(.

התלמידים ייקחו אחריות אישית בביצוע משימות לשמירת הסביבה.	 

רשימת הערכים וההתנהגויות אותם יש לטפח תוך לימוד תחומי התוכן:
אהבת הארץ, שייכות לסביבה, אחריות לשמירה ולהגנה על ערכי טבע ועל איכות הסביבה.

  

יעדים/תוצרים צפויים:
הטמעת התנהגות משמרת וחוסכת בקרב התלמידים שלמדו את היחידה:

   א.  התלמידים יגישו עבודה ויכינו פלקט מידע על אחד מהאתרים.
   ב.  התלמידים יגדירו תכנית אישית, שהם לוקחים על אחריותם, בנושא חיסכון באנרגיה ובחשמל. התוצר - שינוי   

       התנהגות צרכנית של התלמידים.

מבנה השיעור והנחיות למורה:
רצף היחידה:

שיעור 1 - מהי אנרגיה? מיון מושגים, תוך יצירת הבחנה בין מקורות אנרגיה לסוגי אנרגיה.
שיעור 2 - מקורות אנרגיה מתכלים מול מקורות אנרגיה מתחדשים, תוך ציון היתרונות והחסרונות של כל סוג.

שיעור 3 - תחנות כוח הפועלות בארץ להפקת חשמל, תוך שימוש באנרגיית השמש.
א. תא פוטו-ולטאי - הסבר + ניסוי.

ב. חשמל תרמו-סולרי - הסבר + ניסוי.
שיעור 4 - יתרונות וחסרונות של השימוש בשמש כמקור אנרגיה להפקת חשמל.

שיעור 5 - סיור לימודי.
שיעור 6 - משימת סיכום.

- בירור אישי / כיתתי כיצד אני חוסך? במה אני יכול להשפיע?

כתובת לשאלות והתייעצויות:
חנה סופן - בי”ס מעלה שחרות 

טלפון: 052-8700758
hannahs@walla.com :דוא”ל
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מס. 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
הנחיות / הערותעזריםשקףמושגים)פירוט התכנים(

- קישור 1. אנרגיה
לשיעורים 

  הקודמים.
- הבנה מהי   

  אנרגיה.  
- הבחנה בין 

  מקורות לסוגים.

אנרגיה           

מקורות 
אנרגיה 

סוגי אנרגיה

,1,2
3,4,5

העלאת אסוציאציות סביב המילה דף עבודה 1
“אנרגיה” - התלמידים אומרים 

)ואפשר שיכתבו קודם בדף 
העבודה( מושגים קשורים, מתוך 
ידע קודם. ריכוז המילים שנאמרו 

על ידי התלמידים והשלמת החסר. 
מתוך כך יוצאים להגדרה מהי 

אנרגיה ולמיון המושגים.
הבחנה בין מקורות אנרגיה לסוגי 

אנרגיה ומתן הגדרות. 

2. אנרגיה 
מתכלה 

מול 
אנרגיה 

מתחדשת.

מהי אנרגיה 
מתכלה ואנרגיה 

מתחדשת.

האנרגיה 
המתחדשת 

כחלק מקיימות 
ואקולוגיה.

אנרגיה 
מתכלה 

אנרגיה 
מתחדשת

5,6
 

חזרו לשקף 5 ובקשו מהתלמידים דף עבודה 2
למיין את מקורות האנרגיה לשתי 

קבוצות ולתת שם לכל קבוצה 
)מקורות מתכלים ומקורות 

מתחדשים(. 

שקף 6 - יש לדון בשיחה במליאה 
על משמעות המילים מתכלה 

ומתחדשת ומה זה אומר.

3. אנרגיה 
מתכלה 

מול 
אנרגיה 

יתרונות וחסרונות, 
זה מול זה 

)שיעור כפול(.

,7,8,9
10,11

מהרשימה הנ”ל - מהם המקורות דף עבודה 3
מהם ניתן להפיק אנרגיה 

חשמלית? )שקף 7(. יש לחזור 
ולהזכיר את שנלמד ביחידה של 

תחנת כוח.
עבודה בדפי מידע ומקורות מידע 

על יתרונות וחסרונות של סוגי 
האנרגיה השונים.  ראו דף עבודה 

3 ונספחים.
סיכום הטבלה במליאה.

מתווה והנחיות:
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מס. 
השיעור 
והנושא

רצף ההוראה
הנחיות / הערותעזריםשקףמושגים)פירוט התכנים(

4. מהן 
תחנות 

הכוח 
הפועלות 

בארץ - 
להפקת 
חשמל 
בעזרת 
השמש.

נתוני הדיאגרמה.

דיון בחלופה 
אפשרית.

דיון בכיתה: מה ניתן ללמוד 12
מהדיאגרמה? מעיון בדיאגרמה נין 

לראות שאחוז ניכר מייצור החשמל 
ב-2006 הוא בעזרת פחם. יש 

להחזיר שאלה לתלמידים: מאין 
לדעתכם מגיע החשמל לכיתתנו? 

באיזה מקור משתמשים לצורך כך? 
מה החיסרון בכך? האם ניתן למצוא 

חלופה? ניצול השמש.

תא פוטו-תא פוטו-ולטאי.
ולטאי, גלגול 

אנרגיה

הסבר כיצד פועל תא פוטו-וולטאי 13,14
משימה: תכנון בנית מאוורר והפעלתו 

בעזרת תא פוטו-וולטאי.

חשמל 
תרמו-סולרי.

חשמל 
תרמו-

סולארי, 
גלגול 

אנרגיה

הסבירו כיצד פועל מגדל השמש.16,15
משימה: שימוש בקרני השמש 

לחימום מים והפקת חשמל.

יתרונות וחסרונות 
של השימוש 

בשמש כמקור 
אנרגיה להפקת 

חשמל.

17
תוך סיכום הנלמד ודיון במליאה 

יש לסכם את היתרונות והחסרונות 
של השימוש באנרגיית השמש.

5. שימוש 
באנרגיית 

השמש 
באזורנו.
6. סיכום 

היחידה

18הכנה לסיור.

19

הסבירו על האתרים באזורנו 
שבהם ניתן לראות שימוש 
באנרגיית השמש )יטבתה, 

סמר(. אפשר להיעזר בכתבות 
מהעיתונות המקומית.

הכנה לקראת סיור מודרך.

סיכום היחידה  - עבודה בזוגות: 
הכנת כרזה המסבירה את אחד 

המתקנים.
ניתן לרשום עם התלמידים את 
המושגים שנלמדו ביחידה - כל 

קבוצה תרכז את המושגים 
שנלמדו ותכין משחק עם המושגים 

)פיצוחים, לוטו, דומינו וכו’(.
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אנרגיה )דף עבודה 1(

               1.  לפניכם שמש ובמרכזה המילה “אנרגיה” )שקף 1(.  רשמו סביב המילה מושגים הקשורים /   

                     מזכירים / מסבירים מהי אנרגיה.

2.  סכמו ורשמו מהי אנרגיה?

3.  השלימו את הטבלה שלפניכם )היעזרו במחסן המושגים(

    
מחסן מלים: שמש, רוח, אנרגיית תנועה, מים, אנרגיה חשמלית, חום, פחם, אנרגיית חום, גז, נפט, אנרגיה גרעינית.

4.  היעזרו בטבלה ורשמו הגדרה לכל אחד מהמושגים הבאים:

    מקורות אנרגיה:

    סוגי אנרגיה:

סוגי אנרגיהמקורות אנרגיה

אנרגיה
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מקורות אנרגיה )דף עבודה 2(

                מיינו לשתי קבוצות את מקורות האנרגיה המופיעים בטבלה שבעמוד הקודם.

תנו כותרת לכל קבוצה.	 

הוסיפו הגדרה לכל כותר.	 

מבין מקורות האנרגיה הנ”ל, מהם המקורות המוכרים לכם להפקת אנרגיה חשמלית? 

כותרת
הגדרה

מקורות 
האנרגיה

הפקת אנרגיה 

חשמלית
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מקורות אנרגיה: יתרונות וחסרונות )דף עבודה 3(

               היעזרו במקורות מידע שונים ובקישורים הבאים והשלימו את הטבלה:
                                                                                       

                                                                                       סבבה - אתר הילדים של המשרד להגנת הסביבה

מקור 
האנרגיה

חסרונותיתרונותהגדרהמתכלה\מתחדש

מים

רוח

חומרי דלק 

גז טבעי

שמש

מה ניתן ללמוד מהטבלה?	 

נסחו שלושה עד ארבעה היגדים המסכמים את הטבלה.	 

/http://science.cet.ac.il/science/electricity
/http://www.galim.org.il
/http://space.ort.org.il/@home/script/frame.asp?sp_c=16540038
/http://ofek.cet.ac.il
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משימת סיכום

לאחרונה, אנו שומעים הרבה, במיוחד באזור שבו אנו גרים, על השימוש באנרגיית השמש כמקור אנרגיה מתחדשת.
בעיתונות המקומית אפשר לקרוא פרסומים בנושא.

בקיבוץ יטבתה ניתן לראות את הסככות שהוקמו ובהן תאים פוטו-ולטאים.
מכביש הערבה רואים למרחק את מגדל השמש בסמר.

• בחרו מתקן כלשהו והכינו כרזה המתארת את המתקן, מסבירה מה שימושו וכיצד הוא פועל. 	
• ציינו כל מידע רלוונטי המתאר לקורא את מטרת המתקן ואת שימושו. 	

      יש לעצב את הכרזה כך שתכלול מידע מגוון, תמונות רלוונטיות וכדומה.

                                                בהצלחה!
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        נספחים -

1. הפקת אנרגיה מתנועת מים:
נפילת מים מגובה רב יוצרת אנרגיה. את האנרגיה הזאת מנצלים בתחנת כוח הידרו-אלקטרית )הידרו = מים; 

אלקטרית = חשמל(. איך זה פועל? האנרגיה, שנוצרת מהפרש המפלס של המים, מומרת לאנרגיה של תנועה. 
אנרגיית התנועה מסובבת את הטורבינה שנמצאת בתחנת הכוח. סיבוב הטורבינה מפעיל מחולל )גנרטור(, שגורם 

להפקת חשמל. כמות האנרגיה החשמלית המופקת בתחנת הכוח תלויה בכמות המים ובהפרש המפלס. 

 יתרונות וחסרונות 
החסרונות העיקריים של הפקת חשמל באמצעות מים הם בעיות “ירוקות”: לעתים, השיטה מצריכה שינויים בנוף 

והיא גם עלולה לפגוע בדגה ובמאזן האקולוגי. היתרון שבהפקת חשמל באמצעות המים הוא, שבתהליך זה אין 
שריפה של חומרי דלק ולכן גם אין זיהום של הסביבה. כמו כן, התחנה קלה בתפעול ובאחזקה. 

2. הפקת אנרגיה מן הרוח:
הרוח היא אוויר בתנועה, כלומר - אנרגיה. כדי להפיק חשמל מאנרגיית הרוח משתמשים בטורבינת רוח. איך זה 

פועל? תנועת הרוח גורמת לכנפיים של טורבינת הרוח )כפות הטורבינה( להסתובב. הסיבוב מפעיל מחולל )גנרטור(, 
 המפיק חשמל. 

יתרונות וחסרונות 
על אף שהרוח היא גם משאב זול )בעצם, חינם( וגם ידידותי לסביבה )אינו מזהם את האוויר(, להפקת חשמל מהרוח 

יש חסרונות: עוצמת הרוח וכיוונה משתנים ממקום למקום, מרגע לרגע ומעונה לעונה; הרוח אינה מרוכזת אלא 
מתפזרת על שטחים נרחבים. לכן, בשיטה זו משתמשים רק במקומות פתוחים וגבוהים, אשר משב הרוח בהם חזק 

מספיק. כמו כן, טורבינות הרוח תופסות שטח רב הפוגע בנוף. 



66

3. הפקת אנרגיה חשמלית מגז טבעי:
 בישראל משתמשים בחומרי דלק כמקור אנרגיה עיקרי להפקת חשמל.

בשנים האחרונות התחילו להשתמש בתחנות כוח בטכנולוגיה חדשה: טורבינות גז ומחזור משולב. בטכנולוגיה 
החדשה אפשר להשתמש בכל חומרי הדלק )סולר, מזוט( ובחומר דלק נוסף - גז טבעי. 

יתרונות וחסרונות 
ידידותי לסביבה - הגז הטבעי הוא חומר הדלק הידידותי ביותר לסביבה מבחינת פליטת מזהמים לאוויר. לכן, 

השימוש בו בהפקת חשמל בתחנות כוח מזהם פחות מחומרי דלק אחרים. אין צורך בקרבה לים - הפקת החשמל 
באמצעות טורבינת גז אינה דורשת קירור במים, ולכן ניתן למקם את תחנות הכוח הרחק מחוף הים. 

ניצול של מי קולחין - הפקת חשמל בתחנות כח במחזור משולב דורשת שלב קירור במים, אך הקירור מתבצע על ידי 
אוויר או על ידי מי קולחין. ניצול של מי קולחין לצורך קירור בתהליך הפקת חשמל תורם אף הוא לאיכות הסביבה.

4. הפקת אנרגיה חשמלית מחומרי דלק:
חומרי דלק הם חומרים הפולטים חום רב בזמן בעירתם. את אנרגיית החום, הנפלטת בזמן בעירתם, מנצלים בתהליך 

 הפקת החשמל בתחנת כוח ליצירת אדים בלחץ רב. הקיטור הנוצר גורם לסיבוב של ציר הטורבינה. 
בישראל משתמשים בשלושה חומרי דלק )פחם, מזוט וסולר( כמקור אנרגיה עיקרי להפקת חשמל. את תחנות הכוח, 
הפועלות באמצעות חומרי דלק, ממקמים ליד החוף. בתהליך הפקת החשמל נדרש לעבות קיטור, מה שמחייב קירור. 

למטרה זו יעיל ונוח להשתמש במי ים. 

 יתרונות וחסרונות 
הפחם )סוג של חומר דלק( הוא מתנה מן הטבע: זהו סלע קשה ושחור, שנוצר במעמקי האדמה. לכן, בארצות רבות 

 הוא משמש מקור אנרגיה חשוב ביותר לצרכים תעשייתיים שונים, בעיקר להפקת חשמל. 
החיסרון בשימוש בפחם הוא, שתהליך הפקת החשמל באמצעותו בתחנות הכוח מזהם את הסביבה. גם השימוש 

במזוט להפקת חשמל מזהם את הסביבה, ואילו הסולר הוא חומר דלק יקר מאוד. חיסרון נוסף הוא, כי ערמות הפחם 
עשויות להתלקח ולכן יש צורך להרטיבן מדי פעם. 

5. הפקת אנרגיה חשמלית מן השמש:

1. הפקת חשמל באמצעות מגדל שמש: 
המגדל מוקף בשדה מראות )הנראות כמו מראות של דוד שמש(. המראות עוקבות אחרי מסלול השמש 

וקולטות את הקרינה. המעקב אחרי השמש נעשה באמצעות מחשב. המראות מחזירות אל ראש המגדל את 
האנרגיה של קרינת השמש. אנרגיה זו גורמת לחימום גזים, המסובבים את הטורבינה. סיבוב הטורבינה מניע 

 מחולל )גנרטור(, היוצר אנרגיה חשמלית. 

 2. הפקה חשמל באמצעות קיטור: 
קיימות תחנות כוח המרכזות את קרינת השמש בעזרת קולטים פרבוליים. אנרגיית השמש הנקלטת גורמת 

להרתחת מים וליצירת קיטור )נוזל מסוים עוזר לתהליך זה(. הקיטור גורם לסיבוב הטורבינה. סיבוב הטורבינה 
מניע מחולל )גנרטור(, היוצר אנרגיה חשמלית. 
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 3. הפקת חשמל באמצעות תא שמש )תא סולרי(:
בשיטה זאת הופכים את אנרגיית השמש )אנרגיה סולרית( לאנרגיה חשמלית. כיצד? אור השמש פוגע בתא, 
המורכב משני חומרים מסוימים שונים, הצמודים זה לזה. פגיעת אור השמש בתא גורמת לפליטה של אנרגיה 

 חשמלית. כאשר מחברים מוליכים חשמליים לשני החומרים האלה, מקבלים זרם חשמלי, כמו בסוללה. 
 תאורה של תאי שמש תוכלו לראות בטרמפיאדות, בשלטי דרכים ובמחשבוני כיס. 

 יתרונות וחסרונות 
 היתרון בהפקת חשמל מן השמש הוא, שבתהליך זה אין שריפה של חומרי דלק ולכן גם אין זיהום של הסביבה. 

החסרונות העיקריים הם: הצורך בשטח גדול עבור שדה המראות וכן עלויות גבוהות של המראות ותחזוקתן. 
בנוסף לכך, יש מגבלות בשעות של זריחת השמש ובעוצמתה המשתנה במשך היממה ובמשך השנה. 

חומרי דלק כמקור אנרגיה
תחנת הכוח “אורות רבין” בחדרה מפיקה חשמל על ידי שריפת חומר הדלק - פחם. 

על שלבי הפקת חשמל בתחנת הכוח תוכלו לקרוא בקישור:

http://ofek.cet.ac.il/units/he/science/unit63/act1.aspx?nunit=638&subjectkey=science
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1

3

5

2

4

6

6. דפי המצגת:

אנרגיה

חשמל

גרעינית

תנועה

גז

פחם

נפט

שמש

אור

רוח

מים

מים חמים 
מהאדמה 

מה אנו יודעים על המושג אנרגיה?

קיימים סוגים שונים של אנרגיה.	 
האנרגיה מסוגלת לעבור המרה, כלומר להתגלגל מסוג אחד לסוג אחר.	 
כמות האנרגיה נשמרת גם כאשר היא מתגלגלת מסוג אחד לאחר.	 
האנרגיה היא הגורם המניע לכל הדברים שבעולם. כדי לבצע פעולות, אנו 	 

מנצלים אנרגיה.

   מכאן, ניתן להשתמש באנרגיה כדי לבצע עבודה.

הבחנה בין מקור אנרגיה לסוג אנרגיה
סוגי אנרגיהמקורות אנרגיה

אנרגיה 
גרעינית

אנרגית 
תנועה

אנרגית 
חום

מיםגז
אנרגית 
חשמלית

אנרגיה
מקורות אנרגיה

- חומרים או תופעות טבע, שניתן 
לנצלם להפקת אנרגיה.   

סוגי אנרגיה

- תהליכים של הפקת אנרגיה 
  ממקורות אנרגיה, כגון: אנרגיית  
  השמש, אנרגיית הרוח, אנרגיה 

  של זרימת מים, אנרגיה 
  שבחומרי דלק, אנרגיה בשרירים 

  ואנרגיה חשמלית.
דוגמא:

בכור גרעיני )מקור( שהוא חלק מתחנת חשמל גרעינית ממירים אנרגיה גרעינית 
)סוג( לאנרגיית חום )סוג( ואותה - לאנרגיה חשמלית )סוג(.

המרות כאלה נקראות גם "גלגולי אנרגיה".

הבחנה בין מקור אנרגיה לסוג אנרגיה
סוגי אנרגיהמקורות אנרגיה

- שמש
- רוח
- מים
- נפט

- גז
- פחם

- אנרגיה חשמלית
- אנרגיית תנועה

- אנרגיית חום
- אנרגיית הרוח

- אנרגיה של זרימת מים חומרי דלק {
אנרגיה 
גרעינית

אנרגית 
תנועה

אנרגית 
חום

גז

פחם נפט שמש

מיםרוח
אנרגית 
חשמלית

מקורות אנרגיה מתכלים ומתחדשים

מקורות 
אנרגיה 
מתכלים

מקורות אנרגיה מתכלים-
משאבים טבעיים, שניתן להפיק מהם אנרגיה. כמותם 
מוגבלת והם מתכלים כתוצאה מהשימוש בהם ובדרך 

כלל השימוש בהם מזהם את הסביבה. 

מקורות אנרגיה מתחדשים-
מקורות אנרגיה שאינם מתכלים, כתוצאה מהשימוש 

בהם ובדרך כלל הם ידידותיים לסביבה והשימוש 
בהם אינו מזהם. 

* אנרגיה גרעינית

פחם

גז טבעי

נפט

מקורות 
אנרגיה 

מתחדשים
שמש

רוח

מים

ביומסה

גיאותרמית

* מקור האנרגיה הגרעינית הינו מתכלה, אך האנרגיה עצמה היא אנרגיה נקיה 
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7

9

11

8

10

12

מקורות להפקת אנרגיה חשמלית

הפקת אנרגיה 
חשמלית

מיםשמשרוח ביומסה חומרי דלק*גז

מקורות אנרגיה יתרונות וחסרונות
מקור 

האנרגיה
מתכלה/
מתחדש

חסרונותיתרונותהגדרה

נפילת מים מגובה מתחדשמים
יוצרת אנרגיה.

אין שריפת חומרי דלק ולכן אין 
זיהום. זול בתפעול ובאחזקה.

פגיעה בסביבה, במקרים מסויימים 
- פגיעה באוכלוסיה.

הרוח היא משאב זול )חינם(.אויר בתנועה.מתחדשרוח
ידידותי לסביבה, אינו מזהם 

את האויר.

זמינות לא קבועה )שינויים בכיוון 
הרוח, בעוצמת הרוח ובמשך הרוח(.

פגיעה בסביבה. 

בעת שריפת חומרי מתכלהחומרי דלק
הדלק נוצר חום 
המנוצל להפקת 

מקורות אנרגיה זולים, קלים 
לאגירה, לשינוע, בעלי תכולת 

אנרגיה גבוהה.

פגיעה בסביבה, זיהום אויר, פליטת 
co2  )מגביר את אפקט החממה(.

מחייב קירבה לים.

בעת שריפת חומרי מתכלהגז טבעי
הדלק נוצר חום 
המנוצל להפקת 

בהשוואה לחומרי דלק אחרים, זהו 
חומר הדלק הפחות מזהם את 
הסביבה. אין צורך בקירבה לים.

פגיעה בסביבה, זיהום אויר, פליטת 
co2  )מגביר את אפקט החממה(.

תהליכים פיזיקליים מתחדששמש
המתרחשים בשמש 
גורמים ליצירת חום.

מקור אנרגיה זמין וזול, אינו מתכלה 
ואינו מזהם.

פגיעה בנוף בשל הצורך בשטח 
גדול עבור שדה המראות. עלויות 

גבוהות של המראות ותחזוקתן.
זמינות מוגבלת לשעות היום, 

שתלויה בשינויי מזג אויר.

2006 ייצור חשמל 

פחם

מזוט
סולר

גז טבעי

כיצד ניתן לנצל את אנרגיית השמש 
להפקת חשמל?

1. בעזרת מערכות של תאים פוטו-וולטאים 
)פוטו=אור(:    

פגיעה של אור השמש בתא גורמת ליצירת אנרגיה   - 
    חשמלית.

    התאים ממירים, באופן ישיר, את אנרגיית האור של 
    השמש לזרם חשמלי. 

משימה

לפניכם תא פוטו-וולטאי, מנוע ומאוורר. 	 

עליכם לתכנן כיצד לבנות ולהפעיל את המאוורר.	 

תארו את שלבי העבודה: תכנון, השערות, ביצוע ומסקנות.	 

לאחר שבניתם והפעלתם את המאוורר בידקו כיצד אור 	 
    השמש משפיע על פעילות המאוורר.

    מסקנה: ללא אור המאוורר אינו עובד.

תופעות לוואי המתקבלות משריפת חומרי דלק

- זיהום אוויר.

- זיהום הסביבה.

- חימום מי הים.

הפתרון: שימוש במקורות אנרגיה שאינם מזהמים והם ידידותיים לסביבה.

תחנות כוח הפועלות בארץ

בארץ יש חמש תחנות כוח עיקריות:

1. תחנת כוח בחיפה.
2. תחנת כוח "אורות רבין" בחדרה.

3. תחנת כוח "רידינג" בת"א.
4. תחנת כוח "אשכול" באשדוד.

5. תחנת כוח "רוטנברג" באשקלון.

#  באיזה מקור אנרגיה עיקרי משתמשים להפקת החשמל?
#  האם יש מקור אנרגיה אחר שכדאי להשתמש בו פה באזורינו? 

2006 ייצור חשמל 

פחם

מזוט
סולר

גז טבעי
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13

15

17

14

16

כיצד ניתן לנצל את אנרגיית השמש 
להפקת חשמל?

1. מערכת תרמו סולארית )תרמו=חום(:

 - הפקת חשמל באמצעות מגדל שמש וקיטור.
המגדל מוקף בשדה מראות. המראות עוקבות אחר      

מסלול השמש. המעקב אחרי השמש נעשה באמצעות     
מחשב.    

 - קרני השמש, הפוגעות במראות מוחזרות אל ראש 
המגדל. אנרגיה זו גורמת לחימום אויר או מים )ליצירת      

קיטור(.    
 - האויר החם או הקיטור מסובבים את הטורבינה. סיבוב 

הטורבינה מניע מחולל )גנרטור( והוא מייצר אנרגיה     
חשמלית.    

משימה

לפניכם מראה קעורה וכלי מים, שבו פתח צר. 	 

עליכם להעזר בקרני השמש לחימום המים. )כיצד נדע מתי המים התחממו(?	 

כיצד תוכלו לנצל זאת להפקת חשמל? )היזכרו בתהליך הפקת החשמל בתחנת כוח(.	 

    מסקנה: כאשר ממקדים את קרני השמש ניתן לאדות נוזל ולהפכו לקיטור. קיטור זה יכול 
                 לשמש להנעת טורבינת קיטור המפעילה גנרטור לייצור חשמל.

יתרונות וחסרונות של השימוש בשמש 
כמקור אנרגיה להפקת חשמל

חסרונותיתרונות

- הצורך בשטח גדול עבור שדה מראות.- אין שריפת חומרי דלק ולכן אין זיהום אויר.

- מקור אנרגיה אינסופי.
- עלויות גבוהות של המראות ותאים וולטאים ותחזוקתם.

- מגבלות בשעות של זריחת השמש ובעוצמתה המשתנה 
  במשך היממה ובמשך השנה.

שימושים באנרגיית השמש באזורינו

תאים פוטו-וולטאים- 

גג הרפת ביטבתה.	 

סוכך החניה במזנון יטבתה.	 

חשמל תרמו-סולארי

מגדל השמש בסמר.	 

לאחרונה, אנו שומעים הרבה, במיוחד באזור בו אנו גרים על השימוש באנרגיית השמש כמקור 	 
לאנרגיה מתחדשת.

בעיתונות המקומית ניתן לראות פרסומים בנושא.	 

בקיבוץ יטבתה ניתן לראות את הסככות שהקימו ובהן תאים פוטו-וולטאים.	 

מכביש הערבה רואים למרחק את מגדל השמש בקיבוץ סמר.	 

- בחרו מתקן כלשהו והכינו כרזה, עבור תיירים ומטיילים, המתארת את המתקן, מסבירה 
  למה הוא משמש וכיצד הוא פועל.

- עצבו את הכרזה כך, שתכלול מלל ותמונות רלוונטיות .

בהצלחה 

משימת סיכום



תוכנית לימודים אנרגיה מתחדשת - יסודי
מתווה מערך שיעור למורה

כתבה: שוש אליהו
עריכה מקצועית: ד"ר אלי קלמנזון, רחל גלובמן

הרחבה לנושא: מדעי החומר-אנרגיה
היחידה מיועדת לכיתות: ה’, ו’

דרכים להפקת
חשמל
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מתווה מערך שיעור למורה
הרחבה לנושא: מדעי החומר - אנרגיה

שם יחידת הלימוד: דרכים להפקת חשמל
השיעור מיועד לתלמידי כיתות ה'-ו'.

מיקום יחידת הלימוד: במסגרת הנושא מדעי החומר - אנרגיה.

ידע מקדים הכרחי: סוגי אנרגיה ומקורות אנרגיה, חומרי דלק, איכות הסביבה.
אורך השיעורים: יחידת הלימוד מורכבת משלושה שיעורים בכיתה. 

השיעורים כוללים הוראה פרונטלית, משימות בזוגות/בצוותים, עבודה אישית ודיון. 

המושגים שבהם נעסוק במהלך השיעור
חומרי דלק, אנרגיה, חום, אור, חשמל, מקורות מתכלים, מקורות מתחדשים, תחנות כוח, איכות הסביבה.

מטרת השיעורים
מתוך מסמך הסטנדרטים

סטנדרט תוכן 2.2: התלמידים יכירו ויבינו מושגים ועקרונות מדעיים הקשורים באנרגיה, יכירו את השימוש 	 
באנרגיה ויבינו את השפעתה על האדם, החברה והסביבה;

סטנדרט משנה 2.2.ב: התלמידים יכירו דרכים לניצול מקורות אנרגיה על ידי האדם ויבינו את ההשפעות 	 
החברתיות והסביבתיות שלהן. ציוני דרך )בהתאם לעמוד 63 בת"ל( אנרגיה, מקורות וסוגים

• התלמידים יציינו מקורות להפקת אנרגיה חשמלית, כגון: חומרי דלק, שמש, מפלי מים;	
• התלמידים יתארו שלבים בהפקת אנרגיה חשמלית )מנפט, פחם, גז( בתחנות כוח לייצור חשמל בישראל;	
• התלמידים יציינו בעיות סביבתיות הנגרמות מתחנת כוח לייצור חשמל ויציעו פתרונות לצמצום השפעות חומרי 	

לוואי מזהמים )ארובה, מסננים(;
• התלמידים יציינו מקורות חלופיים לחומרי דלק להפקת אנרגיה חשמלית )רוח, שמש(;	
• התלמידים יציעו שיקולים חברתיים וסביבתיים לבחירת מקור האנרגיה להפקת חשמל )נפט, פחם או מקורות 	

חלופיים( ולמיקום אתר החשמל.

מטרות היחידה  
• התלמידים יציינו מקורות להפקת אנרגיה חשמלית	
• התלמידים יתארו שלבים בהפקת אנרגיה חשמלית  בתחנות כח בישראל;	
• התלמידים יציינו בעיות סביבתיות הנגרמות מתחנת חשמל	
• התלמידים יציעו פתרונות לצמצום השפעות חומרי לוואי מזהמים;	
• התלמידים יציינו מקורות חלופיים לחומרי דלק להפקת אנרגיה חשמלית)רוח, שמש(;	
• התלמידים יציעו שיקולים חברתיים וסביבתיים לבחירת מקור האנרגיה להפקת חשמל .	

מאפייני אוריינות 
• אוריינות מדיה ומידע: משימה באופק;	
• מיומנויות תקשורת: פרסום המשימות בפורטל הבית ספרי .	
• עבודה שיתופית: משימה באופק - בזוגות;	
• למידה עצמאית: משימה בספר הלימוד.	

יעדים/תוצרים צפויים
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המחשת תופעות באמצעות תקשוב: היכרות עם תחנות כוח שונות, סוגי אנרגיה ודרכים להפקתה;. 1
התקשוב נותן מענה לשונות: למידה באמצעות הדמיות של תחנות כוח;. 2
התלמידים ירכשו מושגים מתחום האנרגיה המתחדשת וידעו לתרגמם לחיי היום-יום: סוגי אנרגיה, מקורות . 3

אנרגיה, מקור אנרגיה בלתי מתכלה, מקור אנרגיה מתכלה, תחנת כוח, אנרגיה חשמלית;
התלמידים יתמודדו עם שאלות ברמות קושי שונות וייצרו תוצרים הקשורים לסביבה הלימודית שלהם;. 4
התלמידים יבנו מפת מושגים לסיכום הנושא.. 5

עזרים וחומרים לשיעור
• ספר הלימוד: "במבט חדש". הוצאת רמות, עמ' 76-131;	
• מצגת: ראו נספח 1;	
• סרטון באתר סבבה, אתר הילדים של המשרד להגנה על איכות הסביבה;	
• יחידת לימוד באופק:  הפקת חשמל בתחנת הכוח;	
• מקרן ברקו ומסך;	
• מחשב לכל שני תלמידים.	

כתובת לשאלות ולהתייעצויות
שוש אליהו, בית הספר "מצפה ים".
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מתווה השיעור והנחיות למורה

מספר
השיעור 
והנושא

רצף 
ההוראה

הנחיות/הערותעזריםמושגים

שיעור 1: 
פתיחה

סוגי אנרגיה 
ומקורותיה

שקפים
1 עד 3.

איכות 
הסביבה, 
מקורות 
אנרגיה 

מתחדשת 
/מתכלה.

סרטונים, 
מצגת, 
מקרן, 
מחשב.

הקרנת הכתבה מתוך האתר "סבבה" של המשרד 
להגנה על איכות הסביבה:

http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool/pages/3658
דיון קצר בעקבות הצפייה באתר: 

מהי אנרגיה ואיך נזהה אותה?. 1
מהם סוגי האנרגיה שאנחנו מכירים?. 2
אילו גלגולי אנרגיה יש:. 3
מסוג אנרגיה אחד לשני?. 4
מחפץ אחד לשני?. 5

סיכום: אנרגיה היא משאב טבע שהאדם מנצל 
לתועלתו, למשל : להפקת אנרגיה חשמלית.                                                    
סבבה -  אתר הילדים של המשרד להגנה על איכות 

הסביבה  
הצגת שלושה שקפים ראשונים מן המצגת אנרגיה 

שנמצאת במערך "מקורות אנרגיה מתחדשים" 
לכיתות ה' - ו'.

פעילות במליאה: בשקף השלישי על התלמידים 
לשייך את המושגים לעמודה המתאימה בטבלה 

המופיעה במצגת.   
השקפים עוסקים בהגדרת המושג "אנרגיה", סוגי 

אנרגיה והבחנה בין מקור אנרגיה לסוג אנרגיה )ניתן 
גם לצלם לתלמידים את השקופית הזו כדי שיסכמו 

על הדף, במקביל לתהליך הלימוד בכיתה(.

שיעור 2:
מקורות 
אנרגיה

מקורות 
אנרגיה 

מתכלים 
ומתחדשים

שקפים
.4-10 

מקורות 
אנרגיה 

מתכלים, 
מקורות 
אנרגיה 

מתחדשים, 
תחנות כוח.

סרטונים,  
מקרן, 
מחשב,
מצגת.

המשגה:
הצגת שקפים 4 עד 10 מן המצגת, תוך תיווך, הסבר 

ודיון.
מושגים ותובנות:

• מקור אנרגיה: חומר או תופעת טבע המנוצלים 	
להפקת אנרגיה.

• סוג אנרגיה: תהליך של הפקת אנרגיה ממקור 	
אנרגיה.

• מקורות אנרגיה מתכלים: הפקה מוגבלת, לרוב 	
מזהמת סביבתית.

• מקורות אנרגיה מתחדשים: הפקה בלתי מוגבלת 	
- ידידותית לסביבה.

• מקורות להפקת אנרגיה חשמלית.	
• יתרונות וחסרונות.	
• תחנות כוח בארץ.	
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מספר
השיעור 
והנושא

רצף 
ההוראה

הנחיות/הערותעזריםמושגים

שיעור 3:
סיכום

הפקת 
חשמל 

בתחנת כוח.

הפקת 
חשמל, 
זיהום, 
מחולל.

חדר 
מחשבים 
: עמדת 
מחשב 

לכל שני 
תלמידים.

עבודה ביחידת הלימוד של אופק: הפקת חשמל 
http://science.cet.ac.il/science/ בתחנת הכוח

electricity/station/home.asp?nid=1
http://science.cet.ac.il/science/electricity/station/

home1.asp?nID=2
פעילות על הלוח:

בנייה משותפת של מפת מושגים המשקפת את 
תהליך הפקת החשמל וגלגולי האנרגיה בתהליך.

הרחבה/העשרה:
לאחרונה, אנו שומעים הרבה, במיוחד באזור שבו אנו 

גרים )אילת(, על השימוש באנרגיית השמש כמקור 
אנרגיה מתחדשת. בעיתונות המקומית אפשר לקרוא 

פרסומים שונים בנושא. בקיבוץ יטבתה ניתן לראות 
את הסככות שהוקמו ובהן תאים פוטו-ולטאים. 

מכביש הערבה רואים למרחק את מגדל השמש 
בסמר.

התלמידים יבחרו מתקן כלשהו ויכינו כרזה, המתארת 
את המתקן ומסבירה מה שימושו וכיצד הוא פועל.
התלמידים יציינו כל מידע רלוונטי המתאר לקורא 

את מטרת המתקן ואת שימושו.
יש לעצב את הכרזה כך שתכלול מידע מגוון, תמונות 

רלוונטיות וכדומה.



תוכנית לימודים אנרגיה מתחדשת - יסודי
מתווה מערך שיעור למורה

כתבה: שוש אליהו
עריכה מקצועית: ד"ר אלי קלמנזון, רחל גלובמן

הרחבה לנושא: מדעי החומר-אנרגיה
היחידה מיועדת לכיתות: ה’, ו’

אנרגיה
מקורות וסוגים
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מתווה מערך שיעור למורה
הרחבה לנושא: מדעי החומר - אנרגיה 

שם יחידת הלימוד: אנרגיה - מקורות וסוגים
השיעור מיועד לתלמידי כיתות ה'-ו'. 

מיקום יחידת הלימוד: במסגרת הנושא מדעי החומר - אנרגיה.

ידע מקדים הכרחי: מהי אנרגיה, סוגי אנרגיה, מקורות אנרגיה.

אורך השיעורים
יחידת הלימוד מורכבת משלושה שיעורים בכיתה. 

השיעורים כוללים הוראה פרונטלית, משימות בזוגות/בצוותים, עבודה אישית ודיון. 

המושגים שבהם נעסוק במהלך השיעור
סוגי אנרגיה: אנרגיית תנועה, אנרגיה חשמלית, אנרגיית אור, אנרגיית חום, אנרגיית קול;. 1
מקורות אנרגיה, מקור מתכלה, מקור בלתי מתכלה, שמש, רוח, מים בתנועה.. 2

מטרת השיעורים
מתוך מסמך הסטנדרטים

סטנדרט תוכן 2.2: התלמידים יכירו ויבינו מושגים ועקרונות מדעיים הקשורים באנרגיה, יכירו את השימוש 	 
באנרגיה ויבינו את השפעתה על האדם, על החברה והסביבה;

סטנדרט משנה2.2.א: התלמידים יכירו מקורות וסוגי אנרגיה.	 

ציוני דרך )בהתאם לעמוד 63 בת"ל(  
אנרגיה - מקורות וסוגים                                                                             

• התלמידים יביאו דוגמאות למקורות אנרגיה )שמש, דלק, רוח(;	
• התלמידים יביאו דוגמאות לסוגי אנרגיה )אנרגיה חשמלית, אנרגיית תנועה, אנרגיית חום, אנרגיית אור, 	

אנרגיית קול(.

מטרות היחידה
התלמידים יכירו את סוגי האנרגיה השונים;. 1
התלמידים ידעו לתת דוגמאות לשימוש בסוגי אנרגיה שונים בחיי היום-יום;. 2
התלמידים יזהו את הקשר בין הפעילות של מכשירים שונים לבין מקורות האנרגיה שהם צורכים;. 3
התלמידים יכירו את מקורות האנרגיה השונים;. 4
התלמידים ידעו לתת דוגמאות לשימוש במקורות אנרגיה שונים בחיי היום-יום;. 5
התלמידים יבינו את חשיבות מקורות האנרגיה השונים לאדם.. 6

מאפייני אוריינות
ארגון מידע בטבלה;. 1
הסקת מסקנות מתוך הנתונים שבטבלה.. 2
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יעדים/תוצרים צפויים
הבנת המושג "סוגי אנרגיה" וניצולם בחיי היום-יום;. 1
התלמידים ירכשו מושגים מתחום האנרגיה המתחדשת וידעו לתרגמם לחיי היום-יום: סוגי אנרגיה, מקורות . 2

אנרגיה, מקור אנרגיה בלתי מתכלה, מקור אנרגיה מתכלה;
התלמידים יבררו ידע קודם וילמדו ממקורות מידע מגוונים )עמיתים, ספרי לימוד, אתר מטר ואתר בריינפופ, . 3

שכתובותיהם מופיעות בהמשך(;
התלמידים יסכמו את הנושא בעבודה יצירתית – כתיבה, קומיקס.. 4

עזרים וחומרים לשיעור
• ספר הלימוד: מבט חדש, הוצאת רמות, עמ' 172-183;	
• 	http://www.matar.ac.il/docs/darom/01Energy.pdf  1 אתר מט"ר, מדור "לומדים מהבית" -  כיתה ו', אנרגיה,  שיעור
• 	http://www.brainpop.co.il/ "סרטון בבריינפופ,  "צורות של אנרגיה
• מקרן ברקו ומסך;	
• מחשב לכל שני תלמידים.	

כתובת לשאלות והתייעצויות
שוש אליהו, בית הספר "מצפה ים".
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מתווה השיעור והנחיות למורה

מספר 
השיעור 
והנושא

רצף 
ההוראה

עזריםמושגים
פעילות

הנחיות/הערות

פתיחה:
שיעור 1

סוגי 
אנרגיה.

אנרגיה, 
סוגי 

אנרגיה, 
הקשר 

בין 
מכשירים 

ואנרגיה.

סרטונים,  
מקרן, 
מחשב.

מקרינים סרטונים אחדים, שבהם מופיע תיאור 
פעולות 

יום-יומיות, שבהן נעשה שימוש בסוגי אנרגיה שונים: 
מכונת כביסה, הרמת משקלות, מטוס, חץ וקשת, 

קומקום, תנור חימום. הסרטונים נמצאים באתר:
http://web.macam.ac.il/~lime/sample/energy.htm

לאחר הצפייה ברצף הסרטונים - דיון במליאה:
איזה מכשיר רואים בכל סרטון?

איזו פעולה עושה המכשיר? 
מה דרוש למכשיר כדי שיוכל לבצע את הפעולה?

)ריכוז התשובות על הלוח(.
עבודה בקבוצות/זוגות: 

האם יש לפעולות האלה קשר לאנרגיה? אם כן, מהו 
הקשר? 

מה אתם יודעים על אנרגיה?  ספרו זה לזה מהי 
אנרגיה, איזה סוגים יש ואיך יודעים לזהות שזו אכן 

אנרגיה?
סיכום במליאה.
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מספר 
השיעור 
והנושא

רצף 
ההוראה

עזריםמושגים
פעילות

הנחיות/הערות

סוגי שיעור 2:
אנרגיה  

ושימושיה 
לאדם.

אנרגיה 
חשמלית, 

אנרגיית 
תנועה 

)קינטית(, 
אנרגיית 

חום, 
אנרגיית 

אור, 
אנרגיית 

קול, 
אנרגיה 
כימית, 

אנרגיה 
מכאנית,

מקור 
אנרגיה 

מתכלה, 
מקור 

אנרגיה 
מתחדש.

גישה 
לאינטרנט, 

אתר 
מטר, אתר 

בריינפופ, 
מקרן, 

מחשב, 
דף עבודה 1 
)נספח 1 א'(.

התנסות  -  עבודה אישית
קראו את קטע המידע באתר מטר: "אילו מקורות 

אנרגיה מנצל האדם?"
הקיפו במעגל את מקורות האנרגיה המוזכרים בקטע 

המידע.
מקרינים לתלמידים את הסרטון "צורות של אנרגיה": 

http://www.brainpop.co.il/ :סרטון בבריינפופ
שאלות לאחר הצפייה לפי דף עבודה )נספח 1ב'(:

אילו סוגי אנרגיה הוצגו בסרט? התאימו מתוך מחסן 
"סוגי האנרגיה".

בשחרור החץ מהקשת ___________
בשמש ___________

במזון שיש בגוף ___________
בתחנות חשמל ___________

בסוללות ___________
ברוח ___________

במים הזורמים ___________
במטוסים טסים ___________

)אנרגיה חשמלית, תנועה )קינטית(, חום, אור, קול, 
כימית, מכנית(.

המשגה                                                                                                   
אילו שימושים באנרגיה ראינו בסרט?                                                    
השלימו בטבלה הבאה את השימושים שהאדם עושה 

במקורות האנרגיה השונים:

מקור 
האנרגיה

מקור אנרגיה 
מתכלה/ 
מתחדש

כיצד מנצל 
האדם את 
האנרגיה?

שמש

דלק

עץ

פחם

רוח
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מספר 
השיעור 
והנושא

רצף 
ההוראה

עזריםמושגים
פעילות

הנחיות/הערות

מקורות שיעור 3
אנרגיה  

ימושיהם 
לאדם.

אנרגיה 
חשמלית, 

אנרגיית 
תנועה 

)קינטית(, 
אנרגיית 

חום, 
אנרגיית 

אור, 
אנרגיית 

קול, 
אנרגיה 
כימית, 

אנרגיה 
מכאנית,

מקור 
אנרגיה 

מתכלה, 
מקור 

אנרגיה 
מתחדש.

דף עבודה 
- נספח 1ב: 
מחשב לכל 

זוג ילדים.

יישום                                                                                               
לפניכם משפטים המתארים פעולות שונות 

המבוצעות באמצעות אנרגיה. ציינו ליד כל פעולה 
איזה מקור אנרגיה דרוש לביצועה:

צליית בשר בעזרת פחמים __________________
 נסיעת מכונית __________________ 

הרתחת מים על כיריים של גז 
__________________

 חימום מים בעזרת דוד שמש __________________
גזירת נייר בעזרת מספריים __________________

שיגור חללית לחלל __________________
שימוש במעלית כדי לעלות לקומה 32 

במגדל________ 
עלייה במדרגות כדי להגיע לקומה שלישית 

בבניין_____
חרישת שדה בעזרת טרקטור 

__________________
חימום הבית בתנור גז __________________

סיכום:
בחרו באחת מהמשימות הבאות:

בדקו בבית באילו סוגי אנרגיה משתמשים . 1
בתדירות גבוהה ביותר ורשמו האם המקור 

לאנרגיה הוא מתכלה או מתחדש?
כתבו סיפור על שימוש במקורות אנרגיה בעבר . 2

לעומת ההווה. 
פתחו את מדור שאלות ותשובות באתר בריינפופ . 3

לסרט שראינו בשיעור: "צורות של אנרגיה". 
קראו את השאלות, עיינו בתשובות לשאלות 

המעניינות אתכם, הוסיפו שאלות משלכם.
יצירה בנושא על פי בחירה ונטייה אישית . 4

)כתיבה, קומיקס(.
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נספח 1 
דף עבודה אישית - סוגי אנרגיה ומקורותיהם

שם: ___________________________

קראו את קטע המידע באתר מטר: "אילו מקורות אנרגיה מנצל האדם?". 1
• הקיפו במעגל את מקורות האנרגיה המוזכרים בקטע המידע.	

שאלות לאחר הצפייה בסרטון "צורות של אנרגיה": סרטון בבריינפופ:
אילו סוגי אנרגיה הוצגו בסרט? התאימו מתוך מחסן "סוגי האנרגיה".. 2

• בשחרור החץ מהקשת ___________	

• בשמש ___________	

• במזון שיש בגוף ___________	

• בתחנות חשמל ___________	

• בסוללות ___________	

• ברוח ___________	

• במים הזורמים ___________	

• במטוסים טסים ___________	

• )אנרגיה חשמלית, תנועה )קינטית(, חום, אור, קול, כימית, מכנית(.	

אילו שימושים באנרגיה ראינו בסרט? ______________________________________. 3

השלימו בטבלה הבאה את השימושים שהאדם עושה במקורות האנרגיה השונים:. 4

מקור האנרגיה
מקור אנרגיה מתכלה/ 

מתחדש
כיצד מנצל האדם את האנרגיה?

שמש

דלק

עץ

פחם

רוח

לפניכם משפטים המתארים פעולות שונות המבוצעות באמצעות אנרגיה. ציינו ליד כל פעולה איזה . 5
מקור אנרגיה דרוש לביצועה:

• צליית בשר בעזרת פחמים __________________	

• נסיעת מכונית __________________	

• הרתחת מים על כיריים של גז __________________	

• חימום מים בעזרת דוד שמש __________________	

• גזירת נייר בעזרת מספריים __________________	

• שיגור חללית לחלל __________________	

• שימוש במעלית כדי לעלות לקומה 32 במגדל________ 	

• עלייה במדרגות כדי להגיע לקומה שלישית בבניין_____	
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• חרישת שדה בעזרת טרקטור __________________	

• חימום הבית בתנור גז __________________	

סיכום
בחרו באחת מהמשימות הבאות:

בדקו בבית באילו סוגי אנרגיה משתמשים בתדירות הגבוהה היותר ורשמו האם המקור לאנרגיה הוא מתכלה או . 1
מתחדש?

כתבו סיפור על שימוש במקורות אנרגיה בעבר לעומת ההווה; . 2
פתחו את מדור שאלות ותשובות באתר בריינפופ לסרט שראינו בשיעור: "צורות של אנרגיה";קראו את השאלות, . 3

עיינו בתשובות לשאלות המעניינות אתכם, הוסיפו שאלות משלכם;
יצירה בנושא על פי בחירה ונטייה אישית )כתיבה, קומיקס(.. 4
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