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 בלי אנרגיה אי אפשר – 1' שיעור מס

 .(יםאו משפט)כתבו כמה שיותר מילים ? ה מזכירה לכם המילה אנרגיהמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :משימות

 .תמונות המתארות התרחשויות בסביבה 12לפניכם  .1

 .פעולה, תופעה, תהליך –( קורה)משהו שמתרחש =  התרחשות

בין ההתרחשות המוצגת בכל , לדעתכם, איזו התרחשות מוצגת בכל תמונה ומה הקשר כתבו בטבלה

 ?"אנרגיה" תמונה לבין המושג

 הקשר בין ההתרחשות לבין אנרגיה התמונה

 .לבצע תנועות ופעילויות לשחק, שבגוף הילדים מאפשרת להם להתקייםהאנרגיה  ילדים משחקים. 1

2.  

3.  

4.  

5.  

 

אנרגיה 

מזכירה 

 ...לי
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 ?מהי אנרגיה: סיכוםל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.היעזרו גם בסיכום)קראו בעיון את קטע המידע והשיבו על השאלות . 3

 !אין חיים –ללא אנרגיה 

זקוקים לאנרגיה כדי לקיים את תהליכי החיים המתרחשים ( בעלי חיים וגם בני אדם, צמחים)יצורים חיים 

תהליכי חיים . התרבות ועוד, הפרשת חומרים לסביבה, הובלת חומרים בגוף, הזנה, נשימה: בגופם

 .להתפתח ולהמשיך להתקיים בכל השלבים של מחזור חייהם, מאפשרים להם לגדול

 !ה היצורים החיים לא יוכלו להתקייםללא אנרגי

, (מזון וחמצן, מים: כגון)להשיג צורכי קיום : בעלי החיים ובני האדם זקוקים לאנרגיה גם כדי לפעול

 .ליצור תקשורת עם הסביבה ועוד, למצוא מחסה, ת זוג להתרבות/למצוא בן, להתגונן מפני אוייבים

 !חייםאיכות אין  –ללא אנרגיה 

. ם לאנרגיה להפעלת כלים ומכונות שנועדו לספק את צורכיהם ולשפר את איכות חייהםבני האדם זקוקי

ועוד רבים אחרים לא יפעלו ללא , דוד שמש, שעון, מעבד מזון, מחשבון, מכונית, טלוויזיה, מחשב, פטיש

 .אנרגיה

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

אבל אנחנו , איננו יכולים לראות אנרגיה או להריח אותה. אנרגיה היא מרכיב בלתי נפרד מהסביבה

אנרגיה מהתרחשותם של תופעות ושל תהליכים בסביבה הטבעית  יכולים להסיק על קיומה של

 (.מעשה ידי אדם)והטכנולוגית 

גדילה של , התפרצות של הר געש, תנועה של גלי ים, רוח נושבת: דוגמאות לתופעות בסביבה הטבעית

 .רעמים ועוד, ברקים, רעידת אדמה, צמח ותנועה של יצורים חיים

סיבוב גלגל בלונה , טיסה של חללית, חימום מים בקומקום: וגיתדוגמאות לתופעות בסביבה הטכנול

 .שידור טלוויזיה ועוד, רכיבה על אופניים, שאיבת מים, פארק

 (.קורים)כל אלה לא היו מתרחשים  –ללא אנרגיה 
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שייה בתע, בתקשורת, בחקלאות, בתחבורה, ברפואה: השימוש באנרגיה נעשה בכל תחומי החיים שלנו

 .ועוד

 :שאלות

. שמוזכרות בקטע המידע שקראתם( תהליך, פעולה, תופעה)כתבו חמש דוגמאות של התרחשויות  .1

 ?מה משותף לכל ההתרחשויות הללו

  ________________,  ________________, ________________,: דוגמאות

________________  ,________________. 

 ________________________________________________________: המשותף לכולן

 

 ".אי אפשר –בלי אנרגיה : "הכותרת של קטע המידע מציגה טענה .2

 .נימוקים התומכים בטענה זוהכוללים קטע המידע הדגישו משפטים ב .א

 ".אי אפשר –בלי אנרגיה : "טיעון התומך בטענההשלימו בקומיקס  .ב

 :להתייחס לשני מרכיבים בכתיבת הטיעון יש: שימו לב

 טענה זו האמירה שאותה צריך לבחון. 

 נימוקים הם ההסברים שבאמצעותם אפשר להוכיח את הטענה. 

 

 טיעון= נימוקים + טענה 

 

 

אני טוענת שבלי   

 !אנרגיה  אי אפשר

האם את יכולה 

 ?להוכיח את הטענה

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 
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 התרחשויות ותופעות, פעולות -אנרגיה 

 .מצאו את המילים המופיעות בתפזורת. 1

 .העתיקו את האותיות הנותרות בתחתית העמוד, לאחר השלמת התפזורת. 2

 ג ד י ל ה ש ל צ מ ח א ר ו א ת ק ל ד ה ר

 ר כ י ב ה ע ל א ו פ נ י י מ מ ג ר נ ה ו

 ח י מ ו מ מ י מ ל ב ח ב ה צ י פ ק ת י ח

 ש ה י ז י ו ל ט ר ו ד י ש ו ר ר פ ד ה נ

 נ ח ה ר ר ע י ד ת א ד מ ה ת ו ר ה ל ה ו

 ש ש ע נ ט י פ ו ס ת י ו נ ל צ ש ה י ח ש

 מ ת י ו ל ו צ ה ס י ט ק ע ו י פ ל ל ש ב

 י ת ס מ ו ת ו ה ל ע י פ ת ו ל כ ת ג י ת

 מ ה נ ז ה ב מ ג י י כ ש ח י ש ל ה ל ב ה

 ת א א ל ת ל ל ת נ ל ל ל פ ר ה ה מ ג ה ה

 ב ה י ו ט ש ר ב ג ה ר ו י ו ע נ ש ב נ ח

 י י א ה ה ו ר ו ר י ק ש ר י ו י פ ו מ י

 א ג מ ע ש י ר ע י ו צ י ה צ נ ג ל ב י ר

 ש א ו ק ל ה ע י ק ש מ ב י י ת נ ח י מ ז

 מ נ ת י ק ש ת נ ו מ ע פ ל ו צ ל צ ס ע י

 ת ו ס י ב ו ב כ ד ו ר ה א ר צ מ י ק ר ב

 

  
 רוח נושבת

 תנועה של גלי ים

 התפרצות של הר געש

 גדילה של צמח

 תנועה של יצורים

 רעידת אדמה

 ברקים

 רעמים

 חימום מים

 טיסה

 

 ריקוד

 שחיה

 הליכה

 ריצה

 קירור

 נסיעה

 שידור טלויזיה

 נשימה

 הזנה

 שאיבת מים

 

 

 

 

 צלצול פעמון

 הדלקת אור

 זריחה 

 שקיעה

 סיבוב כדור הארץ

 גאות

 שפל

 המלטה

 בחבל קפיצה

 רכיבה על אופניים

 

 

 

 נגינה

 תקשורת

 חשיבה

 בישול

 ציור

 בניית קן

 חפירה

 טיפוס

 סיבוב גלגל

 

 

 

 

 ?מה קיבלנו

__ __ ,__ __ __ __ __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __     __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __. 

 

__ __ __ __ __ __     __ __     __ __ __ __     __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __     __ __ __. 
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 סוגים של אנרגיה - 2' מסשיעור 

חום שנפלט , למשל, כך. אנרגיה מאפשרת את ההתרחשות של מגוון רחב מאוד של תופעות בסביבה

האנרגיה החשמלית שמספקים למעלית ; משריפה של חומרי דלק מאפשר להרתיח מים בקומקום

המפרש  אנרגיית התנועה של הרוח מאפשרת לסירת; מאפשרת לה לעלות לכל הקומות של הבניין

 .לשוט

, קיימים עוד סוגים שונים של אנרגיה. אנרגיה חשמלית ואנרגיית תנועה הן דוגמאות לסוגי אנרגיה

 :לפניכם כמה מהם

 

 אנרגיית תנועה . יש אנרגיית תנועה, למטוס טס, לאדם הולך, למכונית נעה

 .היא האנרגיה המצויה בגופים הנמצאים בתנועה

 

  זרם חשמלי עובר . כשאנו מפעילים אותוזרם חשמלי עובר בתנור חימום

  MP3-זרם חשמלי עובר גם במכשיר ה. בנורה כשאנו מפעילים אותה

אלה הן דוגמאות לאנרגיה חשמלית המסופקת על ידי הזרם . כשהוא פועל

 .החשמלי

 

 לקולות הפעמון המצלצל, לקולות הבוקעים מהטלוויזיה, למוזיקה הבוקעת מהרדיו ,

 .יש אנרגיית קול, לקול נקישה של חפץ נופל, לצפירה של מכונית

 

 להבה מחממת סיר , כוס תה חמה מעבירה אנרגיה לאוויר ומתקררת כתוצאה מכך

במים , האנרגיה הנקלטת בסיר. כלומר האנרגיה עוברת מן הלהבה למים, עם מים

 .אנרגיית חום היא האנרגיה שגורמת לגופים להתחמם. ובאוויר נקראת אנרגיית חום

חום נוצר גם . ת השמש היא המקור הטבעי הגדול ביותר של אנרגיית חוםקרינ

מקור טבעי נוסף של אנרגיית חום הוא . בעקבות שריפה של חומרי דלק והפעלת מכשירי חשמל

 .נביעות מים חמים ועוד, מקור זה קשור להתפרצויות של הרי געש. במעמקי הקרקע

 

 כל אלה פולטים אנרגיית  –נר דולק , נורה מפיצה אור, השמש מאירה את כדור הארץ

החלק הנראה לעין . נראית לעין, הנושאת את אנרגיית הקרינה, לא תמיד הקרינה. קרינה

קרינת רנטגן וקרינה על סגולה הן , קרינת רדיו)מתוך אנרגיית הקרינה נקרא אנרגיית אור 

אנרגיית אור . אנרגיית אור היא האנרגיה שיש בכל סוגי האור( אית לעיןדוגמאות של קרינה שאינה נר

  .מנוצלת על ידי הצמחים הירוקים ליצור מזונם

 

 בכל התהליכים האלה חומר דלק בוער עם ; עץ נשרף, נפט בוער, גז בישול בוער

אנרגיה כימית זוהי האנרגיה שנמצאת . החמצן שבאוויר ונפלטת אנרגיה כימית

. פחמימות ושומנים: אנרגיה כימית נמצאת גם בחומרים שבגופם של יצורים חיים כמו. בחומרים

ומאפשרת לחומרי ( למשל להפעיל את השרירים)האנרגיה הכימית מאפשרת ליצורים חיים לפעול 

 .הדלק לבעור
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 :משימות

חלק מהתופעות ) סוגי האנרגיהמיינו אותן בטבלה לפי . לפניכם רשימה של תופעות בסביבה .1

 (.מתאימות ליותר מסוג אחד

 

 

 

 

 .רשמו  בטבלה דוגמאות נוספות של תופעות .2

 

 ?מהי לדעתכם הסיבה. חלק מהתופעות התאימו ליותר מעמודה אחת .3

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 ?מה למדתם ממיון התופעות בטבלה .4

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

 אנרגיית חום אנרגיית קול אנרגיית תנועה אנרגיה כימית אנרגיית אור אנרגיה חשמלית

      

      

      

      

      

      

      

מים , שבשבת מסתובבת, מטוס ממריא, נר דולק, פנס דולק, אפיית עוגה, ילדה רצה, מכונית נוסעת: רשימה

 .רוח נושבת, מים זורמים בנחל, פעמון מצלצל, רעם, מזגן פועל, בקומקום חשמלי מתחממים
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 מעברי אנרגיה – 3' שיעור מס

 :1' פעילות מס

 .העמידו את אבני הדומינו אחת אחרי השנייה במרווחים קטנים .א

 ____________________? _כתבו מה קרה לכל שאר האבנים. דחפו את אבן הדומינו הראשונה .ב

 ___________________________? __הראשונהאיזה תהליך התרחש בעקבות דחיפת האבן  .ג

לאבן ? איזה סוג של אנרגיה עבר מהאבן הראשונה לאבן השנייה? שערו מה גרם לתהליך זה .ד

 _______________________________________________?____________השלישית

 כתבו בתרשים את גלגולי האנרגיה שהתרחשו בפעילות .ה

 

 

 

 

 :2' פעילות מס

 .געו בכפית המתכת .א

 .הכניסו את כפית המתכת לכוס המים החמים והמתינו כדקה .ב

 ________________________? ___מה הרגשתם. הוציאו את הכפית מהכוס וגעו בה שוב .ג

 __________________? _תהליך התרחש בעקבות הכנסת הכפית לכוס המים החמיםאיזה  .ד

 ______________________?שערו איזה סוג של אנרגיה עבר המים החמים לכפית המתכת .ה

 כתבו בתרשים את גלגולי האנרגיה שהתרחשו בפעילות .ו

 

 

 __________________? מה הרגשתם. הזיזו את הכוס וגעו במקום שעליו היא הייתה מונחת .ז

 ? ________אל מגש המתכת? וכיתשערו איזה סוג של אנרגיה עבר המים החמים אל כוס הזכ .ח

 כתבו בתרשים את גלגולי האנרגיה שהתרחשו בפעילות .ט

 

 

 

 :מסקנה

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

אנרגיית התנועה 

דומינו שבאבן ה

 הראשונה

________  __________   ל

  __________  _________

___________ 

 

 עברה

אנרגיית 

 עברה החום שבמים

   _________ל

_________

  _________

  _________ 

 

_________ל

  _________

  _________ 

 

 עברה

________  __________   ל החום שבמיםאנרגיית 

  _________ 
 עברה
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 גלגולי אנרגיה - 4' שיעור מס

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .תרשים האנרגיהאת גלגולי האנרגיה מתארים באמצעות 

 :דוגמאות

 .אנרגיית התנועה של הרוח עברה לאנרגיית התנועה של השבשבת

 

 

 

 

 .אנרגיה כימית שבשרירים של רוכבת האופניים הפכה לאנרגיית התנועה של הגלגלים

 

 

 

 

 :סיכום

 .מגוף לגוף לעבוריכולה אנרגיה 
 .מסוג אחד לסוג אחר להפוךאנרגיה יכולה 

 

 לתהליכים האלה קוראים
 גלגולי אנרגיה 

 תנועהאנרגיית ה

 של הרוח

לאנרגיית התנועה 

 עברה     של השבשבת

אנרגיה כימית 

של  שבשרירים

 רוכבת אופניים

 התנועהלאנרגיית 
 הפכה     של הגלגלים

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 :משימות התנסות

ומלאו את ( לא יותר מעשרה)שחקו כחצי דקה עם כל צעצוע . הסתובבו במעבדה בין הצעצועים השונים

 .תרשימי האנרגיה על פי גלגולי האנרגיה המתרחשים בכל משחק

 

 

 

 

 

  

האנרגיה החשמלית 

 שבסוללה
לאנרגיית תנועה של 

 הפכה המכונית

 ___________________

 הפכה ___________________

 ___________________

 הפכה ___________________

 ___________________

 הפכה ___________________

 ___________________

 הפכה ___________________

 ___________________

 הפכה ___________________

 ___________________

 הפכה ___________________

 ___________________

 הפכה ___________________

 ___________________

 הפכה ___________________

 ___________________

 הפכה ___________________

 ___________________

 הפכה ___________________
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 :משימות יישום

 .כתבו בתרשים את גלגולי האנרגיה שמתרחשים בכל תמונה .א

 .השלימו בחץ האם האנרגיה עברה או הפכה .ב

 (.כמו בדוגמא)אנרגיה מסוג אחד יכולה להתגלגל לכמה צורות אנרגיה   -שימו לב 

 

 

 

 

 

  

האנרגיה הכימית שבנר 

 דולק
 לאנרגיית חום

  ולאנרגיית אור

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

  

 

האנרגיה הכימית שבנר 

 דולק
 לאנרגיית חום

  ולאנרגיית אור
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 מקורות אנרגיה בשירות האדם - 5' שיעור מס

 

 מקורות אנרגיה מתכלים ומקורות אנרגיה מתחדשים

אנרגיית תנועה , אנרגיה כימית שבשרירים, אנרגיית שמש. האדם למד לנצל מקורות אנרגיה מתחדשים

בעקבות . ללא הגבלהאלה הן דוגמאות למקורות אנרגיה שאפשר להשתמש בהם , של מים ושל רוח ועוד

 .ולכן הם נקראים מקורות אנרגיה מתחדשים( אוזלים)השימוש בהם הם אינם מתכלים 

אלה הם מקורות אנרגיה שהכמות שלהם בטבע היא . האדם למד לנצל גם מקורות אנרגיה מתכלים

רוף ככל שנש(. גז הבישול ועוד, פחם האבן, נפט גולמי)אנרגיה כימית שבחומרי דלק , למשל. סופית

. חומרי דלק כמותם הכללית תלך ותפחת ויתקרב היום שבו לא נוכל יותר להשתמש בהם לצרכים שלנו

הגז הטבעי , 2050הנפט הגולמי צפוי להיגמר בשנת , המדענים חישבו שעל פי קצב השימוש בהם כיום

 .ואילו הפחם בעוד מאות ספורות 2090בשנת 

 

 . שבסופוהמשיכו בקריאת קטע המידע וענו על השאלות 

 מקורות אנרגיה

 אנרגיית השמש

השמש סיפקה לכדור הארץ אנרגיה במשך מיליארדי שנים ועדיין יכולה לספק את צריכת האנרגיה של 

 .אנרגיית השמש נחשבת למקור האנרגיה הגדול ביותר העומד לרשות האדם. העולם כולו עוד זמן רב

למרות . א נחשבת למקור אנרגיה ידידותיהשימוש באנרגיית השמש אינו מזהם את הסביבה ולכן הי

 .עדיין יש מעט אמצעים טכנולוגיים לניצולה( כמובן, בשעות היום)זמינותה 

 

 אנרגיה כימית שבשרירים

בני האדם מנצלים את האנרגיה הכימית שבשרירים כדי להשיג את צורכי הקיום , כמו כל בעלי החיים

בשרירי גופם של בעלי החיים כדי להוביל משאות האדם למד לנצל גם את האנרגיה הכימית ש. שלהם

אנרגיה כימית שמקורה ביצורים חיים נחשבת למקור . לחרוש את השדה  ולנוע ממקום למקום, כבדים

 .אנרגיה מתחדש

 

 אנרגיית הרוח

וכך הצליחו להגיע למרחקים , בני האדם למדו לנצל את אנרגיית התנועה של הרוח להשטת ספינות

למשל )אנרגיית התנועה של הרוח גורמת להנעה של טורבינות הרוח . הירות רבה יותרגדולים יותר ובמ

אנרגיית התנועה של הרוח נחשבת למקור אנרגיה . של גלשני אוויר ועוד, של מפרשיות, (להפקת חשמל

ניצול אנרגיית התנועה של . ניצול אנרגיית התנועה של הרוח נחשבת למקור אנרגיה מתחדש. מתחדש

, למרות זאת מקור זה של אנרגיה אינו מנוצל בהיקף רחב. ידי האדם אינו מזהם את הסביבההרוח על 

 מאחר שעוצמות הרוח משתנות ואינן קבועות  
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מקורות  
אנרגיה

מתחדשים

______ _______ _______

מתכלים

_____________ _______

 אנרגיית התנועה של המים

בטחנות אלה אפשר . להפעלת טחנות קמח, למשל. בני האדם למדו לנצל את אנרגיית התנועה של המים

לטחון ביום אחד כמויות גדולות יותר של קמח מאשר בתחנות המופעלות באמצעות אנרגיית שרירים של 

מים אנרגיית התנועה של ה. כיום משתמשים באנרגיה זו גם להפקת חשמל. בני אדם או של בעלי חים

למרות . השימוש באנרגיית התנועה של המים אינו מזהם את הסביבה. נחשבת למקור אנרגיה מתחדש

מאחר שלא בכל מקום יש נהרות ומפלי מים שזרם , מקור זה של אנרגיה אינו מנוצל בהיקף רחב, זאת

 . המים בהם הוא בעוצמה חזקה

 

 אנרגיה כימית שבחומרי דלק

. למדו בני האדם לנצל את האנרגיה הכימית שבעץ להפקת חום, וניםבעקבות גילוי האש על ידי הקדמ

 .העץ הוא מקור אנרגיה נפוץ גם בימינו

בני האדם החלו לנצל את החום המשתחרר משריפה של . מהפכה של ממש חלה במאה השמונה עשרה

אדי מים חמים )החום נוצל מחום מים והפיכתם לקיטור . דוגמת פחם האבן והנפט הגולמי, חומרי דלק

מכונת הקיטור החליפה את עבודת הכפיים . שהפעיל את מכונת הקיטור(. מאד הפורצים מבעד לפתח צר

 . באמצעותה יצרו בבתי החרושת כמויות גדולות יותר של מוצריםו

מאז ועד היום אנו ממשיכים להשתמש בכמויות הולכות וגדלות של חומרי דלק בעיקר בתחבורה 

השימוש הנרחב בחומרי דלק גורם להתכלותם והוא מלווה בפליטה של חומרים . ובתחנות חשמל

 .שגורמים לזיהום הסביבה

 

 :שאלות

 (:היעזרו בקטע המידע ובמחסן המילים)בתרשים את מקורות האנרגיה השלימו  .1

 

 

 

 

 

 

 :בהם ניתן להשתמש לביצוע הפעולות הבאות לפחות שני מקורות אנרגיהכתבו . 2

 ______________וגם באנרגיית ______________ לחצות כביש ניתן להשתמש באנרגיית  .א

 ______________וגם באנרגיית _______________ ניתן להשתמש באנרגיית  -להתחמם  .ב

 _____________וגם באנרגיית ______________ ניתן להשתמש באנרגיית  -לטפס על הר  .ג

 _____________וגם באנרגיית _______________ ניתן להשתמש באנרגיית  -לטחון קמח  .ד
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 ______________וגם באנרגיית ______________ ניתן להשתמש באנרגיית  -לחמם מים  .ה

 _____________וגם באנרגיית ______________ ניתן להשתמש באנרגיית  -לייבש כביסה  .ו

 

 

ציינו ליד . השלימו בטבלה את רשימת מקורות האנרגיה שניצל האדם לאורך ההיסטוריה ועד ימינו. א. 3

 .האנרגיה שמפיקים ממנו ואת מטרת השימוש בוכל מקור אנרגיה את סוג 

הדגישו בטבלה בצבע ירוק את מקורות האנרגיה המתחדשים ובצבע צהוב את מקורות האנרגיה . ב

 .המתכלים

 .הקיפו בעיגול את מקורות האנרגיה שבהם משתמשים כיום. ג

 

שמפיקים ממקור )סוג האנרגיה  מקור האנרגיה

 (האנרגיה

 מטרת השימוש

 טחינת קמח אנרגיית תנועה של אבן הרייחים תנועה של המיםאנרגיית 

   

   

   

   

   

 

 . הסיקו באיזה מקור אנרגיה משתמשים כיום בהיקף רחב מאד לעומת העבר. ד

______________________________________________________________________ 

 

 ?האנרגיה  איזו  התפתחות  חלה  במשך  השנים  בניצול. 4

 .באיזו צורת אנרגיה משתמשים לטחינת הקמח, רשמו מתחת לכל ציור. א

 

   

 

 

 

  

 

 

 :השלימו. ב

 .ונדרש  לכך  זמן  רב,  תספק  כמויות  קטנות  של  קמח ________________  :טחינת  קמח  ב

 .קצרתספק  כמויות  גדולות  במשך  זמן  ___________________  :טחינת  קמח  ב

 שמש, גז, רוח, מזוט, פחם, מים בתנועה: מחסן
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 :רשמו  ליד  כל  ציור  באיזו  אנרגיה  משתמשים לחימום הבית  .5

  

 

 (:כולל) 1-5סיכום שיעורים 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 אנרגיה דרושה להתרחשותן של תופעות ושל פעולות בסביבה. 

  זקוקים לאנרגיה כדי להתקיים ולפעול , (בעלי חיים ובני האדם, צמחים)יצורים חיים

 .בסביבה

  אנרגיה , אנרגיית תנועה, אנרגיה כימית, אנרגיית אור: שונים של אנרגיהקיימים סוגים

 .אנרגיית קול ועוד, חשמלית

 אנרגיה מסוג אחד יכולה להפוך לסוג אחר. 

 אנרגיה יכולה לעבור מגוף אחד לגוף אחר. 

 אנרגיית התנועה של המים, בני האדם מנצלים מקורות אנרגיה דוגמת אנרגיית השמש ,

 .אנרגיה כימית שבשרירים ואנרגיה כימית שבחומרי הדלק, של הרוח אנרגיית התנועה

 בני האדם מנצלים מקורות אנרגיה מתחדשים ומקורות אנרגיה מתכלים. 
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 משתמשים באנרגיה חשמלית – 6' שיעור מס

 .עמוד הבאקראו בעיון את קטע המידע וענו על השאלות שב

 

 יורק-ניוהפסקת החשמל בעיר : קטע מידע

פגע ברק במרכיב של תחנת החשמל בעיר הענקית ניו , 21:30בשעה  1977ביוני  30-ב, ביום קיץ חם

תחנת החשמל שסיפקה את האנרגיה החשמלית לעיר . הפגיעה גרמה לשריפה של חוטי החשמל. יורק

האם אתם  .עשרה מיליון בני אדם נותרו ללא חשמל במשך עשרים וחמש שעות. ניו יורק הפסיקה לפעול

 ?יכולים לדמיין לעצמכם מה קרה בעיר

האנשים נטשו את מכוניותיהם והחלו , הכבישים נסתמו בפקקי תנועה אדירים, הרמזורים חדלו לעבוד

, כי גם זו נתקעה, הם לא יכלו אפילו להיעזר ברכבת התחתית. לצעוד ברחובות החשוכים לכיוון הבית

, היחידים שהצליחו להתמצא איכשהו היו העיוורים. האפלה ואיתה אלפי אנשים שנשארו כלואים במנהרה

 .הם הובילו את הפקחים, והפעם לשם שינוי

וזה לא פשוט לטפס , המעליות לא פעלו: האנשים המאושרים שהצליחו להגיע הביתה נתקלו בקושי חדש

ך המעליות אנשים רבים נתקעו בתו. של ניו יורק( בניינים גבוהים מאד)ברגל למרומי גורדי השחקים 

בקושי היה מקום , (מערכת האוורור לא פעלה)במחנק , ללא שירותים, ללא מזון ומים, במשך תשע שעות

 .לשבת על הרצפה

ומה קרה לכל האנשים במחלקות בבתי ...באחד מבתי החולים המשיך רופא לנתח חולה לאור נרות

ר המכשירים שהחיים תלויים לקוצבי לב ולשא, החולים שהיו מחוברים באותו זמן למכונות ההנשמה

 ?בהם

תוך , שעה ארוכה עבדו עד שהצליחו לחלץ אותם משם. ילדים נתקעו במרומי הגלגל הענק בלונה פארק

 .שדה התעופה הפסיק לקלוט טיסות והמטוסים הופנו לנחיתה בערים השכנות. סכנת נפשות

משום , היה אפילו לשתות כוס מיםאי אפשר . המזגנים הפסיקו לצנן וחום מחניק שרר בבתים ובמשרדים

אי אפשר היה לטלפן כדי להודיע ולהזעיק . שמשאבות המים החשמליות הפסיקו לספק מים לבניינים

בחלקים אחדים של העיר התארגנו האנשים . עזרה כי מרכזיית הטלפונים לא קיבלה אספקת חשמל

ואילו בחלקים אחרים ניצלו התושבים את , ועזרו זה לזה

 .צו לחנויות ובזזו אותןהחשכה ופר

אילו הייתה התקלה נמשכת . החיים בעיר ניו יורק נעצרו

הביוב היה . הייתה נפגעת כל מערכת התברואה, יום נוסף

עוד . נסתם וערימות האשפה היו גורמות למגפות קשות

ייתכן שהיה צריך לפנות את , יומיים ללא אנרגיה חשמלית

ולהכריז על אחת הערים הגדולות , יו יורקכל תושבי נ

 . בעולם כעיר במצוקה
 ...מסיבת הפתעה שנהרסה
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 שאלות

היעזרו בתיאורים שמופיעים . בעקבות הפסקת החשמל בעיר ניו יורק אנשים נתקלו בבעיות רבות.1

 .כתבו אותן בעמודה המתאימה בטבלה שלמטה. בקטע ונסחו חמש בעיות

כיצד להגיע לדירות : לדוגמא, ניסוח הבעיותב" כיצד"ו" איך"השתמשו במילות שאלה כמו : שימו לב

 .הנמצאות בקומות גבוהות מאד של הבניין

 ?לכל אחת מהבעיות שרשמתם כתבו האם אפשר היה לפתור את הבעיה ללא חשמל. 2

 האם הוא עדיף על שימוש בחשמל הסבירו, אם מצאתם פתרון. 

 האנשיםהסבירו כיצד לדעתכם השפיעה הבעיה על , אם לא מצאתם פתרון. 

 

 הבעיה
 (לא/כן)? האם אפשר היה לפתור את הבעיה ללא חשמל

 ...הסבירו כיצד, אם כן

  

  

  

  

  

 

אם בימינו תתרחש הפסקת חשמל במשך . 1977הפסקת החשמל בעיר ניו יורק התרחשה בשנת  .3

אילו פעולות לא תוכלו לעשות בעקבות הפסקת ? כיצד עלול הדבר להשפיע עלינו, שעות רבות

 ?החשמל

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 חשיבות האנרגיה החשמלית בחיינו: סיכום

 

 

 

 

 אנרגיה חשמלית בטבע

  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 אנרגיה חשמלית בטבע - 7' שיעור מס

 

 ._________   _________ יצירת  – ניסוי: 1' פעילות מס

 .בלון, קטנות נייר חתיכות ובה צלחת: ציוד

 .המידה על יתר לנפחו שלא היזהרו. הבלון את נפחו .1

 .בחולצתכם הבלון את שפשפו .2

 : קרה מה תארו. חברכם ראש שערות אל או ידכם שערות על הבלון את קרבו .3

______________________________________________________________________ 

 לעשות ניתן: )קרה מה תארו. הנייר חתיכות אל הבלון את קרבו. בחולצתכם הבלון את שוב שפשפו .4

(. הבלון במקום, פלסטיק סרגל עם גם זאת

______________________________________________________________________ 

 אחר. חברכם ראש או  הזרוע לשיער אותו קרבו, הבלון את שוב שפשפו: הראשונה הפעולה על חזרו .5

? עצמה על חוזרת עההתופ האם והסבירו כתבו. נוספת פעם אותו וקרבו הראש/מהזרוע אותו הרחיקו כך

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ? נקראת היא כיצד? לכם מוכרת זו תופעה האם .6

______________________________________________________________________ 

 .העמוד שבראש הניסוי לכותרת שם הוסיפו .7

  .תארו מה קרה? דומההאם נתקלתם בעבר בתופעה . 8

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 :השלימו, לסיכום הפעילות. 9

הגוף הטעון מושך אליו ". ________  ________"חיכוך בין חפצים עשוי לפעמים להטעין את הגופים ב

 חפצים קלים

 

 הברק - 2' פעילות מס

האנרגיה החשמלית שבברק אינה  מדוע המסבירים המשפטים אתו ב הדגישוראו את קטע המידע וק

 (.אי אפשר להשתמש בה או להשיגה בקלות) זמינה

 של דרכו. לקרקע מענן או לענן מענן עובר סטטי חשמל כאשר הנוצר אדיר חשמלי ניצוץ הוא הברק

 עוצמתו בשל. מאד גדולה שבו החשמלית האנרגיה וכמות קילומטרים שמונה עד להתארך יכולה הברק

, פגיעתו במקום ברק לכליאת מתאים מתקן היה אם גם. כבדים נזקים לגרום ברק פגיעת עלולה הרבה

 יפגע והיכן מתי לדעת אפשר אי כי בשימוש המתקן יהיה לא, שבו העצומה האנרגיה את לנצל מנת על

 . היומיום בחיי לשימוש הברק של העצומה האנרגיה את לנצל הצליחו לא היום עד. הבא הברק

http://www.mada.org.il/education/articles/lightning
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 חיים בבעלי חשמל: 3' פעילות מס

 .וענו על השאלה שבסופו( 'ב-ו' א)שלפניכם  המידע יקטעהיטב את שני  את קראו

חשמל מצוי בגופם של דגים טורפים החיים בקרקעית , למשל .חשמל מיוצר בגופם של בעלי חיים .א

בעל חיים . גופם השטוח עוזר להם לרבוץ על הקרקעית ולארוב לטרף. הים הנקראים חשמלנים

 .וכך קל לדג לטרוף אותו, שנוגע בדג מתחשמל

בזמן ההתכווצויות של הלב או בזמן פעילות של , למשל. גם גוף האדם מייצר חשמל בכמות קטנה .ב

. ברפואה קיימים מכשירים שרושמים את האותות החשמליים. המוח מייצר הגוף אותות חשמליים

  . הרופאים יכולים לבדוק את תקינות פעולתם של איברים חיוניים, באמצעות רישום האותות הללו

 

 .וחברו שאלה שקטע המידע שבחרתם עונה עליה( 'או ב' א)בחרו את אחת התופעות 

 :שלי שאלהה

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 אנרגיה חשמלית בטבע: סיכום

  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 מלימון ומאור מפיקים אנרגיה חשמלית – 8' שיעור מס

 .אנו משתמשים באנרגיה חשמלית להפעלת מוצרי חשמל רבים ומגוונים

 .אנו משתמשים במקורות אנרגיה שונים להפקת אנרגיה חשמלית

 ...בשיעור זה נכיר דרכים להפקת חשמל

 

 !!!לימון...מ סוללה חשמלית – 1' מס דרך

 :וענו "'וטכנולוגיה ומדע "בספר  104בצעו את הניסוי על פי ההוראות שבעמוד  

 

 ? ________________________________________תארו מה קרה למחוג מד הזרם הרגיש. א

 לא/ כן ? האם נוצר זרם חשמלי: הקיפו. ב

 ? ___________________________________להתרחשות הזרם החשמלי, לדעתכם, מה גרם. ג

______________________________________________________________________ 

 

 

 סוללה חשמלית –יישום טכנולוגי 

. עיקרון אותו פי על שפועלות סוללות אותנו משמשות היום עד. פשוטה חשמלית סוללה בניתם בפעילות

 בתוך. ללימון שהכנסתם המתכת פסי לשני בדומה הפועלים ופחם ץאב שמכילות סוללות יש, למשל

 של אחר צירוף שמכילות סוללות גם קיימות. הלימון מיץ של לזה זהה שתפקידו חומר נמצא הסוללה

 .מתכות

 החשמלית לאנרגיה הודות. חשמלית לאנרגיה הופכת כימית אנרגיה שבו תהליך מתרחש בסוללה

 הסוללה. החשמל לרשת מחוברת שאינה משום לשימוש נוחה הסוללה. חשמלי זרם עובר במעגל

 להפעלת חשמלית אנרגיה לספק יכולה היא אין אך. בשימוש בטוחה היא ולכן קטן חשמלי זרם מספקת

 של הצטברות. דבר של בסופו מתכלה הסוללה. חסרונה וזה - מקרר או כביסה מכונת כמו חשמל מכשירי

 חשוב, לכן. בתוכן המצויים הרעילים החומרים בגלל הסביבה לזיהום לגרום עלולה פסולת באתרי סוללות

 .מתאימים פסולת איסוף לאתרי ולהעבירן משומשות סוללות לאסוף ביותר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציפוי פלסטיק

 (ראש הסוללה)מוט פחם 

 (בסיס הסוללה)אבץ 
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 :שאלות

 השלימו את תרשים האנרגיה המתאר את גלגול האנרגיה המתרחש בסוללה. 1

 

 

 

 

 :השלימו. 2

 הסוללה שבנינו מלימון דומה לסוללה החשמלית ב______________________________ 

 הסוללה שבנינו מלימון שונה מהסוללה החשמלית ב_____________________________ 

 

רשמו ליד . מכשירי חשמל המופעלים בביתכם באמצעות סוללות חשמליותה שלושערכו רשימה של . 3

 .י הסיבה שמעדיפים להפעיל אותו באמצעות סוללותכל מכשיר מה

 הסיבה לשימוש בסוללות המכשיר

  

  

  

 

מכונת כביסה או תאורה של עיר באמצעות אנרגיה חשמלית המופקת , האם אפשר להפעיל מזגן. 4

 .הסבירו את התשובה? או מסוללות אחרות" סוללות לימון"מ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 ? חסרונות לשימוש בסוללה כמקור אנרגיה חשמליתאחד ושלושה  ןיתרוכתבו : סכמו. 5

 _________________________________________________________________ -יתרון 

 ________________________________________________________________ -חיסרון 

 ________________________________________________________________ -חיסרון 

 ________________________________________________________________ -חיסרון 
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 (תא שמש)תא סולרי  – 2' מס דרך

 :וענו "'מדע וטכנולוגיה ו"בספר  107בצעו את הניסוי על פי ההוראות שבעמוד 

 

 ? ___________________________תארו מה קרה למחוג מד הזרם הרגיש כאשר כיסתם אותו. א

? כאשר הארתם אותו באור השמש ובאור הנורהתארו מה קרה למחוג מד הזרם הרגיש . ב

______________________________________________________________________ 

 לא/ כן ? האם נוצר זרם חשמלי: הקיפו. ב

 ? ___________________________________להתרחשות הזרם החשמלי, לדעתכם, מה גרם. ג

______________________________________________________________________ 

 

 

 סוללה חשמלית –יישום טכנולוגי 

. השמש מאור חשמלית אנרגיה מפיקים שבאמצעותו מתקן הוא סולרי תא. סולרי תא הפעלתם בפעילות

 זרם במעגל עובר החשמלית לאנרגיה הודות. חשמלית לאנרגיה הופכת השמש אור אנרגיית סולרי בתא

 .חשמלי

 וזה קטן חשמלי זרם מספק סולרי תא. סביבתי בזיהום מלווה אינה סולרי תא באמצעות אנרגיה הפקת

 .גדולה עיר של השונים לצרכים, למשל, חשמלית אנרגיה לספק יכול הוא אין לסוללה בדומה לכן. חסרונו

 :סולרי בתא שימושים

 סולריים תאים ידי על המופעלים תאורה מתקני לראות אפשר עירוניים–בין שבכבישים בצמתים .

. היום במהלך השמש אור אנרגיית את קולטים אלה מתקנים. חיילים לאיסוף בתחנות, למשל

 החשכה בשעות. (נטענת סוללה) במצבר ונאגרת חשמלית לאנרגיה הופכת השמש אור אנרגיית

 .תאורה להפעלת במצבר שנצברה החשמלית האנרגיה משמשת

 אור אנרגיית את וקולטות בחלל נעות החלליות. בחלליות אנרגיה כמקור סולריים תאים מנצלים 

 .רבים סולריים תאים יש בחלליות. חשמל הפקת לצורך השמש

 אור למקור אותם מפנים כאשר כיס מחשבוני להפעלת סולריים תאים מנצלים. 

 לחברת להעברה או ביתי לשימוש חשמל להפקת משמשות סולריים תאים של גדולות מערכות 

 .החשמל

 

 :שאלות

 .השלימו את תרשים האנרגיה המתאר את גלגול האנרגיה המתרחש בתא הסולרי. 1
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רשמו ליד כל מכשיר מהי הסיבה . (בבית ומחוץ לבית)מכשירי חשמל שה שלוערכו רשימה של . 2

 .תא סולרישמעדיפים להפעיל אותו באמצעות 

 

 הסיבה לשימוש בתא סולרי המכשיר

  

  

  

 

 :השלימו, לסיכום. 3

והשימוש בה אינו _______ שמקורה ב( ללא תשלום)אנרגיה זמינה : לשימוש בתא הסולרי יש יתרונות

שתספק את _________ עדיין אין ניצול של תאים סולריים להפקת אנרגיה . מלווה בזיהום סביבתי

 .הצרכים של ערים גדולות ושל כל המדינה

___________   ריים הוא שטח  הפנים הגדול הדרוש כדי להפיק אחד החסרונות של תאים סול

הרחבת הניצול של אנרגיית השמש באופן שתספק צרכים של עיר . בכמות גדולה יותר___________ 

/ מדעניות ומהדסים / טכנולוגי שעליו שוקדים בימינו מדענים-שלמה ושל כל המדינה היא אתגר מדעי

 .מהנדסות
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 אלקטרומגנטיות - 9' שיעור מס

 (גנרטור)מחולל חשמל  –להפקת חשמל  3' מס דרך

והשלימו את התוצאות בטבלה " 'מדע וטכנולוגיה ו"בספר  109בצעו את הניסוי על פי ההוראות שבעמוד 

 :שלהלן

 אפשרויות
 תוצאות

 (?מה מראה מד הזרם)

 מסקנות

 (?האם זורם זרם חשמלי במעגל)

 המגנט במנוחה, הסליל במנוחה

 

  

המגנט בתנועה , הסליל במנוחה

 בחלל הסליל

  

המגנט במנוחה , הסליל בתנועה

 בחלל הסליל

  

המגנט בתנועה , הסליל בתנועה

 בכיוון מוגד בחלל הסליל

  

 

 :צירת זרם חשמלי שהכרתם בניסוי זהנסחו את העיקרון של י

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 (גנרטור)מחולל חשמל  –יישום טכנולוגי 

 עיקרון על. חשמל חוטי של סליל בתוך מגנט של ושוב הלוך תנועת בעזרת חשמלי זרם יצרתם בפעילות

 אנרגיה מפיקים שבאמצעותה מכונה הוא מחולל. (גנרטור) חשמל מחולל של הפעולה מושתתת זה

 .חשמלית

וזו לאנרגיית תנועה הפכה  אנרגיה כימית שבשרירים: במחולל  הידני התרחשו כמה גלגולי אנרגיה

 .לאנרגיה חשמליתהפכה 

הזרם החשמלי גרם להתלהטות חוט הלהט של . הודות לאנרגיה  החשמלית  עבר זרם חשמלי במוליכים

 .לחום ולאנרגיית אורהפכה  אנרגיה חשמליתכך . הנורה

 

 :סכמו בתרשים האנרגיה את גלגולי האנרגיה במחולל הידני
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 :לסיכום

 

 

 

 

 

 ...העשרהקצת 

 מגנט מזרם חשמלי יוצרים - 1' חידה מס

 ....גם ההפך הוא הנכון –יצר חשמל ( או להפך)כמו שסיבוב המגנט בין חוטי המתכת ? הידעתם

 ____________ ?האם הבורג והמסמר שברשותכם ממגנטים: בדקו .1

 .חברו את הסוללות אל קצוות הסליל בעזרת חוטי חשמל .2

 . הכניסו את המסמר לתוך הסליל .3

 ...כתבו כיצד ?הצלחתם. נסו בעזרת הבורג בלבד להוציא את המסמר מהסליל .4

___________________________________________________________________ 

 

  דינמו - 2' חידה מס

 את ת/  מסובב ת/  הרוכב.  האופניים בפנס לתאורה למשל אותנו משמש דינמו. פשוט מחולל הוא דינמו

 ובעקבות,  המגנט של קטביו בין מסתובב הסליל.  הדינמו של הסליל ראש מחובר אליו,  האופניים גלגל

 בחוטי חשמלית לאנרגיה הופכת הרגליים שבשרירי הכימית האנרגיה:  אנרגיה גלגול מתרחש כך

 האנרגיה כך.  ולהתלהטותו הנורה של הלהט חוט להתחממות גורם הנוצר החשמלי הזרם.  החשמל

 . אור ולאנרגיית לחום הופכת החשמלית

 ...פרקו בעדינות את הדינמו וחפשו את המגנט

 

 ....וגם קצת היסטוריה

 את ובעיקר, רבות תופעות חקר פאראדיי .1867-1791  בשנים שחי אנגלי מדען היה פאראדיי ייקלמ

 בעזרת חשמלית אנרגיה המפיק( מחולל) הגנרטור את המציא פאראדיי.  חשמליות ותופעות המגנט

 .וסליל מגנט

 

  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 ?מה מסובב את הטורבינה – 10' שיעור מס

 ?האם רוח יכולה לסובב גלגל – 1' תחנה מס

 שבשבת רוח: ציוד

 __________________________________.תארו מה קורה לה. העמידו את השבשבת ברוח .1

 ?___________תהפעיל את השבשב מקור אנרגיהיזה א? מה גורם לשבשבת להסתובב: הסבירו .2

 .באמצעות תרשים האנרגיהתארו את תהליך גלגול האנרגיה שהתרחש  .3

 

 

 

 ?אילו שימושים יכולים להיות לשבשבת רוח: שערו .4

___________________________________________________________________ 

והשלימו את המילים החסרות בקטע ואת  "טורבינת רוח: יישום טכנולוגי" קראו את קטע המידע .5

 .תרשים האנרגיה

 

 טורבינת רוח: יישום טכנולוגי

תחנות . כדי להפיק אנרגיה חשמלית אנרגיית התנועה של הרוחיש תחנות חשמל שבהן מנצלים את 

/ עוברת )______ _____ אנרגיית התנועה של הרוחבתחנות אלה . טורבינות רוחאלה מכונות 

לאנרגיית התנועה של (  הופכת/ עוברת )_________ וזו  לאנרגיית התנועה של הטורבינה( הופכת

 .לאנרגיה חשמלית(  הופכת/ עוברת )___________ ש המחולל

 

 

 

 

 . למשל ברכס יודפת שבגליל וכן ברמת הגולן, בארצנו יש טורבינות רוח

הן אינן מזהמות את הסביבה : אחדים יתרונותלתחנות חשמל אלה יש 

. לכן הן נחשבות ידידותיות לסביבה, בעשן ובחומרים מזהמים אחרים

אנרגיית התנועה של הרוח היא מקור אנרגיה מתחדש והשימוש במקור 

 .זה אינו מביא להתכלותו

כדי להפיק כמות אנרגיה גדולה : אחדים חסרונותלתחנות חשמל אלה יש 

" יער. "ות חשמל רבות כאלה על פני שטחים נרחבים מאודיש להציב תחנ

אי אפשר . של טורבינות רוח מכער את הנוף ועלול לפגוע בציפורים

להפעיל טורבינות רוח במקומות שאין בהם רוח קבועה הנושבת בעוצמה 

 .רבה

 זהו את החיסרון. בציור מוצג אחד מהחסרונות של הפקת חשמל באמצעות טורבינות רוח: משימה

  . בטקסט שקראתם והדגישו אותו
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 ?האם מים יכולים לסובב גלגל – 2' תחנה מס

 משפך עם מים, קערה, גלגל מים: ציוד

 .תארו מה קרה לגלגל. שפכו מים על גלגל המים. העמידו את גלגל המים בתוך קערה .1

________________________________________________________________ 

? הפעיל את גלגל המים מקור אנרגיהאיזה ? מה גרם לגלגל להסתובב: הסבירו .2

________________________________________________________________ 

 :יה שהתרחש באמצעות תרשים האנרגיהתארו את תהליך גלגול האנרג .3

 

 

 

 _________________________________?לגלגל מיםאילו שימושים יכולים להיות : שערו .4

והשלימו את המילים  "תחנת חשמל הידרואלקטרית: יישום טכנולוגי" קראו את קטע המידע .5

 .החסרות ואת תרשים האנרגיה המופיע בקטע

 

 תחנת חשמל הידרואלקטרית: יישום טכנולוגי

תחנות . כדי להפיק אנרגיה חשמלית מיםאנרגיית התנועה של היש תחנות חשמל שבהן מנצלים את 

בארצות שבהן יש נהרות (. חשמל=אלקטרו, מים=הידרו)תחנות חשמל הידרואלקטריות אלה מכונות 

למרגלות הסכרים . שספיקת המים בהם גדולה נוהגים לאגור מים באגני אגירה גדולים באמצעות סכרים

 . התנועה של המים בונים תחנות חשמל שהטורבינה שלהן מונעת באמצעות אנרגיית

וזו  לאנרגיית התנועה של הטורבינה( הפכה/ עברה )___________  מיםאנרגיית התנועה של ה

(  הופכת/ עוברת )___________ ש לאנרגיית התנועה של המחולל(  הפכה/ עברה )_________ 

 .לאנרגיה חשמלית

 

 

 

תחנות חשמל שמנצלות את אנרגיית התנועה של המים 

לכן הן . קת אנרגיה חשמלית אינן מזהמות את הסביבהלהפ

 .נחשבות לידידותיות לסביבה

אנרגיית התנועה של המים , הודות למחזור המים שבטבע

היא מקור אנרגיה מתחדש והשימוש במקור זה אינו מביא 

: אך להקמת תחנת חשמל כזו יש גם חסרונות. להתכלותו

בהם גדולה הקמתה תלויה בהמצאות נהרות שספיקת המים 

לעיתים ההקמה של תחנות . ובאגנים גדולים לאגירת מים

 .החשמל כרוכה בפגיעה בנופי הטבע
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 תחנת החשמל :משימה מתוקשבת -שיעורי בית 

 

 :ופעלו על פי ההנחיות" מקורות אנרגיה"לחצו על הקישור  -" מתח גבוה"היכנסו לאתר 

 :שבאתר והשיבו תחנת חשמל טורבינת רוחהתבוננו בהדמיה ובתרשים של  .1

 ?איזה מרכיב נע באמצעות הרוח ומה תפקידו בתהליך הפקת החשמל .א

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 .גיה חשמלית בעזרת טורבינת רוחתארו את היתרונות ואת החסרונות שיש להפקת אנר .ב

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 :שבאתר והשיבו תחנת חשמל הידרואלקטריתובתרשים של התבוננו בהדמיה  .2

 .תארו בכתב את תהליך הפקת האנרגיה החשמלית בתחנת חשמל זו .א

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

תארו את היתרונות ואת החסרונות שיש להפקת אנרגיה חשמלית בתחנת חשמל . ב

 .הידרואלקטרית

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  

? האם זה אפשרי? מה דעתכם

 ?אפשרי



 29עמוד  "'מדע וטכנולוגיה ו"מהספר  על ידי חני נחמני וחני חוריעובד  –' חוברת עבודה לכיתות ו –אנרגיה בפעולה
 

 ?האם קיטור יכול לסובב את הטורבינה – 11' שיעור מס

 ? האם קיטור יכול לסובב גלגל –( הדגמה) 3תחנה 

 _______________________ ?מה קרה לשבשבת כשהקיטור פגע בה. בשבשבת התבוננו .1

 .תארו את תהליך גלגול האנרגיה שהתרחש באמצעות תרשים האנרגיה .2

 

 

 

 ___________________________________?לקיטוראילו שימושים יכולים להיות : שערו .3

והשלימו את המילים החסרות  "תחנת חשמל קיטורית: יישום טכנולוגי" קראו את קטע המידע .4

 .המופיע בקטעאת תרשים האנרגיה ו

 

 תחנת חשמל קיטורית: יישום טכנולוגי

תחנות אלה . לסיבוב הטורבינה קיטוראנרגיית התנועה של היש תחנות חשמל שבהן מנצלים את 

  .תחנות חשמל קיטוריותנקראות 

מחממים את המים . הקיטור מפיקים ממיםאת . קיטור הוא פרץ של אדי מים חמים מאד מבעד לפתח צר

את חומר הדלק שורפים . באמצעות החום שמשתחרר משריפה של חומרי דלק דוגמת הפחם והמזוט

הקיטור . המים שבצינורות מתחממים והופכים לקיטור. בתוך תא שריפה שעטוף בצינורות מלאים במים

ר שסובב את הטורבינה מעבים חזרה את הקיטו. שנפלט מסובב את הטורבינה וזו מסובבת את המחולל

 .מים אלה מוחזרים לצינורות המים שבתא השריפה לשימוש חוזר. למים במצב צבירה נוזל

לאנרגיית התנועה של ( הפכה/ עברה )___________  קיטוראנרגיית התנועה של ה בתחנות אלה

_________ __ש לאנרגיית התנועה של המחולל(  הפכה/ עברה )_________ וזו  הטורבינה

 .לאנרגיה חשמלית(  הופכת/ עוברת )

 

 

 

 :השלימו את הטבלה. 5

 תפקיד הרכיבים רכיבים בתחנת חשמל קיטורית רכיבים במערכת הניסוי

   גזייה

   קוניבקבוק 

   הקיטור הפורץ מצינור הזכוכית

   השבשבת
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 ? כיצד פועלת תחנת הכוח –לסיכום 

 :השלימו. 1

של " הלב"הוא ( גנרטור)המחולל . __________  ___________תחנות חשמל הן מפעלים להפקת 

כדי להפיק . ומסליל נחושת __________בתחנת החשמל יש מחולל ענק שמורכב מ. תחנות החשמל

 . אנרגיה חשמלית באמצעות המחולל יש לסובב את המגנט שבמחולל באמצעות גלגל

מעין שבשבת )הטורבינה נראית כגלגל כפות ענקי . __________קרא הגלגל שמסובב את המחולל נ

היא , כאשר מכים בכפות הטורבינה. הטורבינה מחוברת באמצעות ציר למגנט של המחולל. (גדולה

המגנט מסתובב בתוך הסליל וכך מופקת . מסתובבת וגורמת לציר שאליו מחובר המגנט להסתובב

 .אנרגיה חשמלית

 :בינה באמצעותניתן לסובב את הטור

או _______________ או באנרגיית התנועה של _____________ שימוש באנרגיית התנועה של 

 ._____________באנרגיית התנועה של 

 

 היעזרו במחסן המילים. השלימו את תרשים הזרימה. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :מחסן

 מים בתנועה, קיטור, (חשמל הפקת)מחולל , אנרגיה משריפת דלק נוזלי או פחם, רוח, טורבינה
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 תחנת החשמל הקיטורית – 21' שיעור מס

 הפקת חשמל מחומרי דלק: קטע מידע

בארץ ובארצות רבות . הם מקורות אנרגיה מתכלים( גז טבעי ואחרים, מזוט, פחם האבן)חומרי הדלק 

כי )גבלת הכמות של חומרי הדלק בטבע מו. בעולם שורפים חומרי דלק כחלק מתהליך הפקת החשמל

 .והשימוש המוגבר בהם עלול להביא בסופו של דבר להיעלמותם מן הטבע( הם לא נוצרים מחדש

אלה . פיח ואפר, גזים, בעקבות תהליך השריפה של חומרי הדלק נוצרים תוצרי לוואי כמו עשן, זאת ועוד

-הוא פחמן דואחד הגזים שנפלט בתהליך השריפה של חומרי הדלק . מזהמים את הסביבה ואת האוויר

בתחנות חשמל שבהן . פליטה מרובה של גז זה לאוויר עלולה לגרום להתחממות כדור הארץ. חמצני

 .משתמשים בפחם כחומר דלק מצטברת גם פסולת של אפר הפחם שאף היא מהווה מטרד סביבתי

יא הסיבה לכך ה(. מאגרים, אגם, ים)כל תחנות החשמל הקיטוריות נמצאות תמיד ליד מקורות מים 

בעקבות . שבכל התחנות האלה צריך לעבות את הקיטור באמצעות מים שאותם שואבים ממקור המים

שינוי בטמפרטורת המים עלול להשפיע על היצורים . מים חמים מוחזרים אל מקור המים, פעולת הקירור

 .החיים המתקיימים בהם

 

 אפשר גם אחרת

 :אפשר להקטין את פליטות המזהמים לסביבה בכמה דרכים

  מקימים בתחנות החשמל ארובות גבוהות שתפקידן לפזר את המזהמים בשכבות הגבוהות יותר של

 .מתקינים בתוכן מתקנים המסננים את העשן הנפלט מהן. האוויר

  ומקימים תחנות ניטור למדידת זיהום ( שפולטים פחות מזהמים)משתמשים בחומרי דלק איכותיים

 .האוויר בסביבה שליד התחנה

 ככל שנחסוך בחשמל נקטין את צריכת החשמל ואז נקטין גם כמות חומרי הדלק . חשמלחוסכים ב

 .הדרושה להפקת חשמל

 

 :מילון

 .החומר המוצק השחור המתקבל כתוצאה מהבעירה של חומרי דלק: פיח

 .בתוספת חלקיקי פיח קטנטנים, תערובת של כל הגזים המתקבלים מהבעירה: עשן

 .אחרי הבעירה ואשר אינו יכול לבעור עוד החומר המוצק האפור שנשאר: אפר

 (.שמירה=נטירה)תחנה שמטרתה לשמור שריכוז המזהמים לא יחרוג מהתקן המותר : תחנת ניטור

 

 :משימות

הפקת חשמל  –אנרגיה חשמלית  –אנרגיה : מדעי החומר –" מדע וטכנולוגיה –אופק "היכנסו באתר . 1

 .בתחנת הכוח

 .בצעו את הפעילות עד סופהקראו את המידע ו, צפו בסרטון

  "...הגש משימה"אל תשכחו ללחוץ על  -בסיום 
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 . קיטורית -לפניכם מספר משפטים המתארים תהליכים המתבצעים בתחנת הכוח הפחמית . 2

 -כפי שהוא מתבצע בתחנת הכוח הפחמית , סדרו אותם על פי סדר פעולתם הנכון. המשפטים התבלבלו

 .קיטורית

 (או דלק נוזלי גז, פחם)ה נשרפים חומרי דלק בתנור שריפ____   

 .הטורבינה מפעילה את הגנרטור____   

 .חוטי החשמל היוצאים מתחנת הכוח מחוברים לעמודים ומוליכים את הזרם החשמלי למרחקים____   

 .בתהליך השריפה נוצר חום רב____   

 .הקיטור מסובב את הגלגל הענקי של הטורבינה____   

 .הרב מחמם ומרתיח את המים שנמצאים בדוד החום____   

 .בגנרטור מופק זרם חשמלי____   

 .המים הופכים לאדים הנקראים קיטור____   

 ?מי אנחנו? מי אני. 3

 __________________ -אני גלגל ענקי . א

 __________________ -אני מפיק זרם חשמלי . ב

 __________________ - אני מפעילה את הגנרטור. ג

 __________________ -אנחנו אדי מים הפורצים בכוח מפתח צר . ד

 __________________ -מאיתנו מייצרים קיטור . ה

 השלימו את המשפטים ומצאו את המילים שהשלמתם בתפזורת. 4

 .נוזלי__________ בכל תחנות הכוח בארץ השתמשו בעבר ב. א

 ._________ה משתמשים כיום להפקת חשמל בחומר דלק מוצק הנקרא בתחנת הכוח על יד חדר. ב

המניע את _________ ההופכים ל__________ בעזרת הפחם מחממים בדוד גדול . ג

 .______________ה

 .תנועה זו גורמת להפקת חשמל. _________הטורבינה מסובבת את הציר של ה. ד

 .המופק בתחנת הכוח לכל הארץ___ _______בעזרת רשת חוטי חשמל ענפה מועבר ה. ה

 

 ר פ ע ק ל ד

 ר ח מ י י מ

 מ מ ח ט ש ו

 א ב ר ו נ ת

 ר ו ט ר נ ג

 ו ח ה ב ע מ

 ב ש מ י מ י

 ה מ ש נ ת ח

 ד ל י ה ר ש

 ח כ ת נ ח ת
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 ...לאלו שרוצים לדעת עוד

פרט לשימוש )באילו עוד דרכים  -השונות וסכמו בקצרה  קראו את המידע על תחנות החשמל הקיטוריות

 ? ניתן ליצור קיטור( בחומרי דלק שונים

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 קיטורית-סולרית חשמל תחנת

 לאנרגיה הופכת השמש אנרגיית שבה קיטורית חשמל תחנת של סוג היא קיטורית-סולרית חשמל תחנת

 . חשמלית

 בתחנת הטורבינה להנעת הדרוש הקיטור את להפיק כדי מים לחימום השמש אנרגיית את לנצל אפשר

 . המים לחימום אור לריכוז( בעדשות או) במראות משתמשים כך לשם. החשמל

 נחשבות הן ולכן אחרים מזהמים ובחומרים בעשן הסביבה את מזהמות אינן סולריות חשמל תחנות

 .גבוהה הקמתן ועלות השמש באור תלויה אלה חשמל תחנות של הפעולה. לסביבה ידידותיות

 

 קיטורית-גרעינית חשמל תחנת

 בתהליכים שנפלטת גרעינית אנרגיה באמצעות גם להפיק אפשר הטורבינה להנעת הדרוש הקיטור את

 כזו חשמל תחנת. (גרעיני כור גם הנקרא) אטומי כור בתוך שמתרחשים( האטום גרעין ביקוע) מיוחדים

 .חשמלית לאנרגיה הופכת גרעינית אנרגיה גרעינית חשמל בתחנת. גרעינית חשמל תחנת נקראת

 לגרום עלול בהן השימוש אך, רעילים ובגזים בעשן הסביבה את מזהמות אינן גרעיניות חשמל תחנות

 של לפליטה לגרום עלולה אטומי בכור תקלה. רדיואקטיבית בקרינה וביניהן שונות בקרינות רציני לזיהום

 מאוד מסוכנת היא אבל, בחושינו אותה לגלות יכולים ואיננו נראית אינה קרינה. לסביבה קרינה

 .גרעיניות חשמל תחנות אין בישראל. לבריאותנו

 

 גז טורבינת :חשמל תחנת

 קוראים הזו לטורבינה. דלק חומרי של מבעירה שנפלטים גזים באמצעות גם טורבינה לסובב אפשר

 חגית באתר למשל, (הים לחוף שלא) ארציות–פנים אחדות גז טורבינות קיימות בישראל. גז טורבינת

 סדירה חשמל אספקת להבטיח נועדה הגז טורבינות של ההקמה. תבור באלון וכן יוקנעם היישוב שליד

  . בארץ האוכלוסייה לכלל ושוטפת
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 צורכים חשמל – 31' שיעור מס

 'חלק א –התנסות 

 .קראו את קטע המידע שלפניכם וענו על השאלות שבהמשך

 .'ב-ו' עליכם למדוד באמצעות שעון את משך הזמן שלוקח לכם לענות על סעיפים א –שימו לב 

 צריכת החשמל בביתי: קטע מידע

 696עמדה צריכת החשמל על  24/7-22/9בתאריכים : צריכת החשמל בביתי בשנה האחרונה הייתה כזו

-24/11הייתה בתאריכים  1898צריכה של  ;ש"קוט 691הצריכה הייתה  23/9-23/11בתאריכים  ;ש"קוט

הייתה צריכת  18/3-19/5בתאריכים  ;ש"קוט 1784הייתה צריכה של  21/1-17/3בתאריכים  ;20/1

 .ש"קוט 653הייתה צריכת החשמל  20/5-17/7ש ובתאריכים "קוט 800החשמל 

 .יחידת המידה לצריכת החשמל. קילו וואט שעה: ש"קוט*** 

 

 :שאלות

 ______________________________ ?יכת החשמל הגדולה ביותרמתי הייתה צר .א

 _______________________________?מתי הייתה צריכת החשמל הקטנה ביותר .ב

 _____________________________ '?ב-ו' כמה זמן לקח לכם לענות על סעיפים א .ג

 

 'חלק ב –התנסות 

 .וענו על השאלות שבהמשך עיינו בגרף שלפניכם

 .'ב-ו' עליכם למדוד באמצעות שעון את משך הזמן שלוקח לכם לענות על סעיפים א –שימו לב 

 17/07/11 -ועד ה 24/07/10 -ש בין ה"בקוט צריכת החשמל בביתי

 

 

 

 

 

 

 :שאלות

 ______________________________ ?מתי הייתה צריכת החשמל הגדולה ביותר .א

 _______________________________?מתי הייתה צריכת החשמל הקטנה ביותר .ב

 _____________________________ '?ב-ו' כמה זמן לקח לכם לענות על סעיפים א .ג
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צרכנים

התפלגות צריכת החשמל בין צרכני 
2005החשמל בישראל בשנת 

 ?חשמל ךצורמי : משימה

. אין תחום בחיינו שאין אנו עושים בו שימוש באנרגיה חשמלית. בשבילנו החשמל הוא דבר מובן מאליו

כמה ? מיהם צרכני החשמל. קבוצות גדולות של צרכניםהחשמל המופק בתחנות החשמל מתחלק בין 

 ?אנרגיה חשמלית צורך כל אחד מהם

 ?מי צורך חשמל

 .העמודות שלפניכם תהתבוננו בדיאגראמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?_____________________________________________העמודות תמה מתארת דיאגרמ .1

 ?_______________________________________המה מתאר הציר האופקי של הדיאגרמ .2

 ?________________________________________מה מתאר הציר האנכי של הדיאגרמה .3

 ?כמה חשמל צורך כל אחד מהם? מיהם צרכני החשמל .4

 _________-  _________   , __________-  _________    , __________- __________ 

 _________- _________ _________   , _-  _________    , __________- __________ 

 ?_______________________________________מיהו צרכן החשמל הגדול ביותר בישראל .5

 ?_______________________________________מיהו צרכן החשמל השני בגודלו בישראל .6

 ?ת דיאגרמהמה היתרון בהצגת נתונים על צריכת החשמל בישראל בעזר .7

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 .2008 בשנת 1.7% של מתונה עליה לאחר 2.3%-ב ירד החשמל ייצור 2009 בשנת .8

 .הסבירו? יים בצריכת החשמלאילו גורמים לדעתכם הביאו לשינו: שערו וכתבו

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 "קשת"של בית ספר  חשבון החשמלחוקרים את 

כל אחד מצרכני החשמל מקבל . לנו בחינםהאנרגיה החשמלית שמופקת בתחנות החשמל אינה ניתנת 

 .חשבון חשמל לתשלום

המונה מסכם . מתקינה חברת החשמל מונה חשמל( גם בבית הספר)מפעל או מוסד ציבורי , בכל בית

שולחת חברת , על סמך קריאת המונה. את כמות האנרגיה החשמלית שצרכו המכשירים החשמליים

 .החשמל חשבון חשמל לצרכנים

 משימות

 :ו בחשבון החשמל שלפניכם ומצאו את המידע הבאעיינ .1

 __________________________( חפשו תאריך)? מהי תקופת החיוב של חשבון חשמל זה .א

 _________________________________( חפשו בטבלה)? כמה ימי חיוב היו בתקופה זו .ב

 ________________? איזו פעולת חישוב פשוטה יש לעשות  כדי למצוא את מספר ימי החיוב .ג

 _____________________( חפשו בטבלה)? מהי צריכת החשמל של המשפחה בתקופה זו .ד

 .הדגימו באמצעות פעולת חישוב? כיצד חושבה צריכת החשמל לתקופה זו .ה

________________________________________________________________ 

 _____________________________? ______מהו התשלום עבור צריכת החשמל בלבד .ו

 ? ________________________________________מהו סך התשלום לחברת החשמל .ז

 ? ______________________________________על מה עוד משלמים לחברת החשמל .ח

 :והשיבו" התפלגות צריכת החשמל לפי חודשים"חפשו בגב חשבון החשמל דיאגרמת  .2

 ? _________________________הייתה צריכת החשמל הנמוכה ביותרחודש / באיזו עונה  .א

 ? _________________________חודש הייתה צריכת החשמל הגבוהה ביותר/ באיזו עונה  .ב

 .נמקו את תשובתכם? האם צריכת החשמל משתנה מאד בעונות השנה השונות .ג

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

הסבירו את ? ממה יכולים לדעתכם לנבוע ההבדלים בצריכת החשמל בין חודשי השנה השונים .ד

 .תשובתכם

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 סיכום תהליך הפקת החשמל – 41' שיעור מס

 "תחנת הכח"שאלות לצפייה בסרט 

? "החשמל היה הרבה לפנינו: "אילו מכשירי חשמל מוזכרים בשיר .1

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

? אלו צורות אנרגיה מוזכרות בסרט .2

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

? מדוע יש צורך בצורות אנרגיה חלופיות .3

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

? מדוע הארובות בתחנת הכוח גבוהות .4

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 :(שקשור כמובן לתוכן השיר)והמציאו שם לשיר  האזינו לשיר והשלימו את המילים החסרות .5

 

 _________________: שם השיר שהמצאתי

 

 _______ל( ?לי)תחליף צריך למצוא " 

 אך בלי חשמל זה לא הולך____________________________ וזה נשמע פתרון קל אבל 

 רעיון ישן מליל אמש________ , צריך להשתמש ב

 ._________אפשר גם להפיק אותו מ? כן רעיון יפה אך מה בנתיים

 ....בגבעתיים, בנגב, בסהרה

 ?ולך לנוחומה כשהוא ה_________ , חשמל אפשר מ

 ...כמעט כל התורה, וזאת על רגל יציבה________ ולהפחית את מה ש_______ צריך לקחת את ה

 כן יש תקווה, יש תקווה, אם הקידמה כבר די קרובה

 ...כמעט כל התורה, וזאת על רגל יציבה________ ולהפחית את מה ש_______ צריך לקחת את ה

 _________צריך לדעת לנצל את החשמל בלי ל

 כי הקידמה היא הכיוון________ צריך לשמור על ה

 יוצרים זיהום_________ ו__________ אבל 

 לכן צריך לנהוג בו בצמצום

 ולחפש ללא לאות פתרון הולם לאנושות

 ________ולהפחית את מה ש_______ צריך לקחת את ה  -זה בשמיים אבל בינתיים 

 ...כמעט כל התורה, וזאת על רגל יציבה
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 סיכום וחזרה למבדק

 :סיכום

 משתמשים באנרגיה חשמלית בכל תחומי החיים. 

 תנועת סליל חוטי חשמל סביב מגנט או תנועת מגנט בחלל סליל גורמת ליצירת זרם חשמלי. 

 הם אמצעים טכנולוגיים שונים להפקת אנרגיה חשמלית( גנרטור)תא סולרי ומחולל , סוללה. 

  אנרגיית תנועה של , אנרגיה דוגמת אנרגיית תנועה של מיםאנרגיה חשמלית מופקת ממקורות

 .אנרגיית שמש ואנרגיה כימית שבחומרי הדלק, רוח

 זיהום אוויר: לתחנת חשמל קיטורית שמנצלת חומרי דלק יש השפעה מזיקה על הסביבה ,

 .וחימום מי הים שקרבת התחנה( במקרה של פחם)הצטברות של אפר הפחם 

  נקטין את קצב ההתכלות של חומרי הדלק וגם את הפגיעה בסביבהכך  –חשוב לחסוך בחשמל. 

 בתחנות חשמל הידרואלקטריות ובטורבינות רוח נעשה שימוש , בתחנות חשמל סולריות

 .במקורות אנרגיה ידידותיים לסביבה

 חשוב למצוא פתרונות חדשים להפקת חשמל. צריכת החשמל הולכת וגדלה מיום ליום. 

 

 :את השיחה בין שני הילדים !(עד הסוף)קראו היטב 

 

זה רק אומר  –מבחן עם חומר פתוח ! !!מה פתאום

 !שצריך ללמוד היטב

 

 !איזה כיף, המבחן עם חומר פתוח

 !זה אומר שלא צריך ללמוד

 

 ?איך לומדים בכלל למבחן כזה??? למה??? מה

 

 !בלי פאניקה

 !זה לא אומר שלא צריך ללמוד אלא רק שלא צריך ללמוד בעל פה

 :כדי להתכונן למבחן כזה צריך

 .לקרוא היטב את כל קטעי המידע והמשימות שביצענו בכיתה

לא תצטרך להתחיל לחפש בין  ולהכין סיכום של כל שיעור כך שבמבחן

 ...כל הדפים את התשובות

 

 
 !שיהיה לך בהצלחה! תודה! וואוו

 ...אני צריך הרבה אנרגיה כדי להתכונן למבחן הזה
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 מקורות אור – 1' שיעור מס

 (.או משפטים)כתבו כמה שיותר מילים ? "אור"מה מזכירה לכם המילה . 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 .והשיבו על השאלות" מקורות אור"קראו את קטע המידע . 2

 מקורות אור

 .בסביבה את האור שנוצר בהם נקראים מקורות אורגופים מאירים המפיצים . כדי לראות דרוש אור

השמש היא . האדם לא יצר אותם, אלה מקורות אור שקיימים בטבע –בסביבה שלנו קיימים מקורות אור טבעיים 

הלבה ; הכוכבים שבשמים, למשל, מקורות אור טבעיים נוספים הם. מקור האור הטבעי העיקרי של כדור הארץ

 .הברק ואש שפורצת בטבע משריפות; געשהלוהטת המתפרצת מלוע הר ה

אילו , למשל, חשבו. האור שמפיצים מקורות האור הטבעיים אינו מגיע אלינו כל הזמן ובכל מקום וזהו חסרונם

( היעדר אור)הצורך של האדם בכל הזמנים לתפקד גם במצבים של חושך . פעולות איננו יכולים לעשות בחושך

מקורות האור הללו מסייעים . נורות שונות ופנסים, נרות, ים דוגמת לפידיםהביא לפיתוח מקורות אור מלאכותי

 .לאדם להשתחרר מהתלות במקורות האור הטבעיים וכך להיות פעילים בכל מקום ובכל שעות היממה

 

 מקורות אור מן החי...לאלו שרוצים לדעת עוד

 .יצורים חיים מסוימים פולטים אור

 .פטריות קטנות מאירות הצומחות על גזעי עצים מתים בארצות טרופיות קיימים סוגים של

לזהות , האור מאפשר להם למצוא את מזונם בסביבתם. במעמקי הים מתקיימים דגים מאירים שיש להם אור עצמי

 .להבחין בעוד מועד באויביהם ולהפחידם, את בני מינם

גחליליות הן חרקים . אלה הן הגחליליות. בערבי קיץ חמימים אפשר לראות לפעמים ניצוצות אור מעופפים באוויר

 .קטנים המסוגלים לפלוט אור

 

אור מזכיר 

 ...לי
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 שאלות

 השלימו את הטבלה. א

 עלות זמינות מקור האור 
השפעה על 

איכות 
 הסביבה 
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 ?צורך הביא את האדם לפתח מקורות אור מלאכותייםאיזה . ב

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

בטיול שערכנו נכנסו : "למשל. את התלות שלנו באוראו ציירו ציור המתאר , (אמיתי או דמיוני)שיר / כתבו סיפור. ג

 ..."למערה חשוכה
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 טבעיים ומלאכותיים –תפזורת מקורות אור 

 ל פ י ד י מ ט ח ז כ ו ה א ש ד ג ב א מ

 צ פ ע ט ב ע י י מ ס ש נ מ ל מ כ י ק ד

 צ ח ז ו ה ד ג ב ל א ת ו ת ו ש ר ו ק ג

 ר מ ק צ פ ע ס נ א מ נ ל ח א כ ר י ט י

 א ב ה מ י ב כ ו כ ד ר ג ב א ו ת ש ר מ

 ה ט ע ס נ מ ל ר ו כ ו י ט ת ח ר ז ו מ

 ר א ה ד ג ב ו א ת ת ת ש א ר ק צ ה פ א

 ו ל פ ע ס א נ מ י ל כ ו י ט ש ח ז ו י

 ד ה ז ו י ה ד ג י ב ר א ת ש ר מ ק צ ר

 כ א ר ק צ פ ע ס מ נ מ ל כ י ח ט ש ח י

 ח ו ש ז ו נ ר ש מ נ ה ד ג ו ב א ת ש מ

 ב ר א ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ה מ ל כ י ט

 ה ד י מ י כ כ י ל ה ת ר ב ג נ ו ר ו ת

 ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ ז ל י ר ט ח ז ו י

 ד ל י ק ו ת ח ז ו ר ה ד ג ב ק א ת ש ל

 ב א ת ש ר ק צ פ ח ע ס נ מ ל ל כ י ט י

 כ י ט ח ז ו ה נ ד ט פ נ ת י ש ש ע ג ל

 ז ס פ ל מ ע י ק ר י צ פ ז ע ס נ מ ל ח

 ה ת י ל מ ש ח ט ה ל ת ר ו נ ד ג ב א ג

 ו פ ט ר י ו ת מ א י ר ו ת ז ח ט י כ ל
 

 

 מקורות אור                        טבעיים                   מלאכותיים                  

 כדור הארץ                         כוכבים                    לבה                           

 אש                                    חום                        חושך                         

                   דגים מאירים                       גחלילית                  שקי אור    

 לפידים                               נרות                       נורות                          

 עששית נפט                        לייזר                      חומר זרחני                  

 תאורה  נורת להט חשמלית              דליקות                 

 פטריות מאירות     ברק          שמש

 מבט אל האור     נר שמן          תהליך כימי
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 דרכו של האור – 2' שיעור מס

 .קראו את קטע המידע שלפניכם והשיבו על השאלות

 

 מסלול האור

את  במציאות אין רואים. מתפשט לכל הכיוונים בקווים ישרים( טבעי ומלאכותי)האור היוצא ממקור אור 

במציאות קרני האור אינן . נקרא קרן אור, המתאר את כיוון התפשטות האור, קו ישר דמיוני. מסלול האור

 .נראות

 

 מכשולים בדרכו של האור

 ?כגון קיר או הר, מה קורה כאשר עומד מכשול בדרכו של האור

  זכוכית לדוגמה שמשת חלון עשויה מ. גופים שקופיםאלה הם  –ישנם גופים שהאור עובר דרכם

 .אנו יכולים לראות בבירור מבעד לגופים שקופים. שהיא גוף שקוף

  לדוגמה קיר עשוי מבטון הוא .  גופים אטומיםאלה הם  –ישנם גופים שהאור אינו עובר דרכם

 . גוף אטום

 .איננו יכולים לראות מבעד לגופים אטומים

  לדוגמה נייר שעווה הוא  .גופים שקופים למחצהאלה הם  –ישנם גופים שאור חלקי עובר בהם

 .גוף שקוף למחצה

 .מבעד לגופים שקופים למחצה אנו רואים מטושטש

 

 !שימו לב

, מטבע עשוי זהב הוא אטום: לדוגמא. את השקיפות של החומר קובע לא רק סוג החומר כי אם גם עוביו

הופך משקוף , מאדכך גם לוח זכוכית עבה . ואור יכול לעבור דרכו, אך רדיד דק מאד של זהב הוא שקוף

 .לאטום

 

 שאלות

 . לגופים שקופים ולגופים שקופים למחצה שנמצאים בסביבתכם, הביאו דוגמאות לגופים אטומים. א

 

 _____________________________________________________דוגמאות לגופים אטומים

 _____________________________________________________דוגמאות לגופים שקופים

 ________________________________________________דוגמאות לגופים שקופים למחצה

 

 .בגופים אטומים ובגופים שקופים למחצה, הביאו דוגמאות לשימושים בחיי היום יום בגופים שקופים. ב

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 אור וצל

האור מתפשט במסלולים . גוף אטום הוא מכשול בדרכו של האור. האור אינו יכול לעבור דרך גוף אטום

לכן נוצר מאחורי הגוף האטום אזור חשוך . ר שמגיע לצידי המכשול עובררק האו, ישרים ומכיוון שכך

: או על גבי משטח אחר)על גבי הנייר , מאחורי הגוף האטום שמואר. אזור שהאור אינו מגיע אליו, (מוצל)

 .צלהנקראת , מתקבלת צורה כהה( אדמה וכדומה, קיר

 

 ?הידעתם

והמפעיל מחזיק , כגון עור, בובת צל עשוייה מחומר אטום. בובות צל נחשבות לבובות העתיקות ביותר

. אור המוקרן מאחוריה מטיל את הצל שלה על המסך. עשוי מכותנה או ממשי, אותה צמוד למסך דק

 .מעבר למסך צופה הקהל בצללית

 

 משימה

 ...הכינו תיאטרון צלליות משלכם
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 החזרת אור ובליעתו – 3' מסשיעור 

 .קראו את קטעי המידע וענו על השאלות שבהמשך

 החזרת אור

וכאשר חלק מהאור המוחזר  מואריםאנו רואים אותם כשהם . מקורות אור אינםרוב הגופים שסביבנו 

אם הגוף . האור עובר דרכו וחלק מוחזר ממנו או מפוזר, אם הגוף המואר שקוף. מהם מגיע לעינינו

האור מוחזר בדרך כלל . ממנו מוחזראין האור יכול לעבור דרכו וחלק מהאור הפוגע בגוף , אטום המואר

 .בצורה מפוזרת לכל הכיוונים

 בליעת אור

לאן נעלם . המואר באותה מידה גוף כהההוא מחזיר יותר אור מאשר , גוף אטום בהירכאשר מאירים 

 ?האור שלא הוחזר

גוף . גוף בהיר מחזיר את רוב האור הנופל עליו ובולע מעט ממנו. בתוך הגוף נבלעהאור שלא הוחזר 

 .גוף שחורגוף הבולע את כל האור הנופל עליו נקרא . כהה בולע את רוב האור הפוגע בו

מתבטאות , כולן או חלקן, (החזרת אור ובליעת אור, העברת אור)התכונות של האור ! שימו לב

 .לעיתים יחד

 שאלות

 .הסבירו בפירוט כיצד בכל זאת אנו רואים אותו. אינו מקור אורהירח . 1

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

. המליצו ההורים לילדיהם, "צה בהירהרצוי שתלבשו חול, כשאתם יוצאים לרכוב על אופניים בחושך. "2

 .כתבו הסבר משכנע לילדים מדוע עליהם לקבל את ההמלצה של הוריהם

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 ?תוך גוףמה קורה לאור הנבלע ב

מה . צאו לחצר בית הספר וגעו בידכם האחת בריבועים הכהים ובידכם השנייה בריבועים הבהירים. א

 ?______________________________________________________________הרגשתם

 

 (:בעקבות ההתנסות בחוץ)השלימו . ב

את רוב האור __________ הים גופים כ, את רוב האור המגיע אליהם__________ גופים בהירים 

 .אותו___________ אור הנבלע בתוך גוף . המגיע אליהם

 

 .הסבירו מדוע. בקיץ הלוהט נעים יותר ללבוש בגדים בהירים מאשר בגדים כהים. ג

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 בליעת אור בשירות האדם

בעקבות כך עולה גם טמפרטורת . רוב האור המגיע מן השמש נבלע בתוך כדור הארץ וגורם להתחממותו

והקרקע מתחממת פחות ולכן קריר יותר בצל , באזור מוצל מגיע פחות אור לקרקע. האוויר בסביבה

נבלע בתוך גופים ומחמם ( לדוגמה, נורה)גם אור המגיע ממקור אור מלאכותי . מאשר באור שמש ישיר

 .אותם

 .בני האדם מנצלים את תופעת בליעת האור למטרות חימום שונות

 

 "בליעת אור בשירות האדם" 189' בעמ" 'מדע וטכנולוגיה ו"ספר קראו את קטע המידע מה

 :והשיבו על השאלות הבאות

 

 ?האוויר בחממות והמים בדודי השמש, מה משותף לדרך שבה גורמים להתחממות האוויר במדגרות. 1

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 ...אתם הולכים לים ביום קיץ חם. 2

 .ודאי הרגשתם לא פעם את הטמפרטורה הגבוהה של החול

 .אתם זקוקים לצל ומיד מעמידים את השמשייה

. הסבירו? יה כעבור שעהיפרטורת החול שמתחת לשמשמה יקרה לטמ

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 .הסבירו מדוע. נוהגים לצבוע את גגות הבתים בצבע בהיר, כמו בישראל, בארצות חמות. 3

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 ?מה במראה - 4' שיעור מס

כאשר אנו עומדים מול . רואים במראהתופעה נוספת הקשורה להחזרת אור היא קבלת דמויות שאנו 

נדמה לנו כאילו האור בא מתוך . האור מגיע מן הדמות לעינינו, כלומר. אנו רואים את דמותנו, מראה

 .וגם המראה אינה מקור אור, הרי הגוף שלנו אינו מקור אור? מניין האור הזה. המראה

 

 ממנו מוחזר האור, בקיר פוגע אור כאשר. מראות נקראים בהם להשתקף יכולות שדמויות חלקים גופים

. מסודרת בצורה מוחזר הוא, במראה פוגע אור כאשר, זאת לעומת. אור פיזור זהו. מסודרת לא בצורה

 .הפגיעה מכיוון שונה בכיוון ממנה מוחזר במראה הפוגע האור

  .קעורות וקמורות, קיימות מראות מישוריות ומראות העלות צורות אחרות

  

 :משימות

 :בספר וענו 192' המופיע בעמ" דמויות במראה"קראו את קטע המידע . 1

  היא  1המראה שרואים באיור______________________ 

  היא  2המראה שרואים באיור______________________ 

  היא  3המראה שרואים באיור______________________ 

 

 :פענחו בעזרת ראי את הכתב. 2
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 שבירת אור - 5' שיעור מס

בדרכו האור יכול להיתקל בגופים שדרכם הוא יכול לעבור ובגופים . האור נע ומתפשט בקווים ישרים

 ?אילו תופעות נוספות מתרחשות בדרכו של האור. אטומים שמהם הוא מוחזר

 

 ?האם האור יכול לשנות את מסלולו: תצפית

 :המתוארת בשני המצבים הבאיםמלאו כוס במים עד שני שלישים מגובהה ובצעו את התצפית 

 .הטבילו את הסרגל במים והשעינו אותו על שפת הכוס: 1מצב 

 _______________? _____כיצד נראה לכם הסרגל. מהצד ומזוויות שונות, התבוננו בסרגל מלמעלה

 .בדקו כיצד משפיע הכיוון שממנו אתם מתבוננים על מה שאתם רואים

 ______________________? ________כיצד הוא נראה עכשיו. הוציאו את הסרגל מהמים: 2מצב 

 

 :שאלות

הבחינו בין החלק הטבול במים לבין ) 1דרך אילו חומרים מוחזר האור בדרכו מהסרגל לעיניכם במצב  .א

 ____________________? _____________________________(החלק שאינו טבול במים

 ________________________ ?2גל לעיניכם במצב דרך איזה חומר מוחזר האור בדרכו מהסר .ב

 

 שבירת אור: קטע מידע

כאשר קרני אור מגיעות אלינו . האור המגיע לעינינו מגופים שונים בסביבה מאפשר לנו לראות אותם

וכך קורה כאשר חפצים )אנו רואים את החפצים בצורתם הרגילה , בקווים ישרים מבלי לשנות כיוון

 (.שללמ, נמצאים באוויר

הקרניים נשברות בגבול שבין החומרים , כשהאור המגיע מהגופים עובר דרך יותר מחומר שקוף אחד

, המתרחש בגבול שבין חומר שקוף אחד לבין חומר שקוף אחר, שינוי הכיוון של קרני האור. השונים

 .שבירהנקרא 

וון שאור מגיע אל עינינו מגוף כי. מאוויר לזכוכית וכדומה, מזכוכית לאוויר, במעבר ממים לזכוכית, למשל

 .אנו רואים את דמותו כאילו נשברת במעבר בין שתי הסביבות, אחד המצוי בשתי סביבות שקופות

 

 :הסבירו במילים שלכם

מדוע נראה הסרגל כאילו הוא ? "מתיישר"מדוע כאשר אנו מתבוננים בסרגל שהוצא מהמים הוא כאילו 

זאת אומרת שאור המוחזר ממנו , זכרו כי אנו רואים את הסרגל) ?בגבול שבין האוויר לבין המים" נשבר"

 (. מגיע לעיניים שלנו

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 ?מה רואים מבעד לעדשה

 ?מהי עדשה –' חלק א

 .טפטפו על הזכוכית טיפת מים. הניחו פיסת ניילון שקוף על גבי עיתון. 1

 _______?_________________תכיצד נראות לכם  האותיו. התבוננו מקרוב מבעד לטיפת המים. 2

 

 עדשה קמורה: קטע מידע

בדרך כלל העדשות עשויות . עדשה קמורהגוף שקוף בעל צורה דומה לזו של טיפת המים נקרא 

 .או דופן אחת שטוחה ודופן אחת מעוגלת, לעדשות יש דפנות מעוגלות. מזכוכית או מפלסטיק

האור העובר דרך העדשה נשבר פעם אחת בכניסה דרך דופן אחת של העדשה ופעם נוספת ביציאה 

בשפת היומיום היא . קמורה-עדשה דוהעדשה נקראת , אם שתי הדפנות קמורות. יהדרך הדופן השני

 .מגדלתנקראת 

 

 ?מה רואים מבעד לעדשה דו קמורה –' חלק ב

 . הצמידו קצה עפרון לעדשה דו קמורה. 1

 .מבעד לעדשה כשהיא מרוחקת מן העין ןהתבוננו בקצה העיפרו. 2

 הפוכה/   ישרה    –מוקטנת   ו /   מוגדלת   : הדמות שראינו מבעד לעדשה נראית: הקיפו. 3

 .קרבו לאט את העדשה אל העין מבלי לשנות את מקומו של העיפרון. 4

 הפוך/   ישר    –מוקטן   ו /   מוגדל   : קצה העיפרון נראה מבעד לעדשה: הקיפו. 5

 

 קמורה -דו עדשה : קטע מידע

כאשר . קמורה היא עדשה ששתי הדפנות המעוגלות שלה יוצרות גוף עבה במרכז וצר בקצוות-עדשה דו

כאשר מציבים גוף רחוק , לעומת זאת. מוגדלת וישרהמציבים גוף קרוב לעדשה קמורה דמותו נראית 

 (.תלוי במרחק –לעיתים מוגדלת ולעיתים קטנה ) תמיד הפוכהדמותו נראית , מעדשה קמורה

 

 תשאלו

אילו פרטים . בעור הגוף ועוד, בשערה, בעלים, בבד( קמורה-עדשה דו)התבוננו מבעד למגדלת . 1

 ?נוספים אתם יכולים לראות בעזרת המגדלת

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

אילו (. בספר 200-201' היעזרו בקטע המידע בעמ)ערכו רשימה של מכשירים שיש בהם עדשות . 2

 ?תפקידים יש לעדשות במכשירים אלה

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 אור וצבע – 6' שיעור מס

הסיבה לכך : אולי זה יפתיע אתכם? כיצד קורה שיש עושר כה רב של צבעים. כל העולם סביבנו צבעוני

 ...האור היא

 

 :1' פעילות מס

 האפילו את החדר והשאירו בחלון חריץ שדרכו יחדור פס צר של אור שמש. א

רשמו את סדר . כוונו את אחת הפאות של המנסרה אל עבר פס האור והתבוננו בקיר שממול לחלון. ב

 _________________________________________________: הצבעים המתקבלים על הקיר

 ___________? ____________________האם סדר הצבעים השתנה. ו להטות את המנסרהנס. ג

 :2' פעילות מס

 ________________________________רשמו את הצבעים על פי סדר הופעתם בגלגל צבעים . א

 ?_________מה רואים? ________ האם אתם רואים את צבעי הגלגל. סובבו את הגלגל במהירות. ב

 

 :לסיכום

 ?איזה קשר בין אור לצבע גיליתם בשתי הפעילויות

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 האור הלבן: קטע מידע

ניוטון . ורסם שבו הוכיח כי האור מורכב מהרבה צבעיםניסוי מפ אייזק ניוטוןערך המדען  1666בשנת 

. כחול וסגול, ירוק, צהוב, כתום, אדום: הראה שאור העובר דרך מנסרה מתפצל לצבעים לפי הסדר הבא

ולאור השמש חסר הצבע , הספקטרום הנראה של האורלקשת הצבעים הנראים לפי הסדר קוראים 

 .נפיצהצבעים שמהם הוא מורכב קוראים לתופעת השבירה של האור ל. אור לבןקוראים 

(. ולא צבעוני)שמסתובב במהירות נראה לבן ( גלגל ניוטון)גלגל צבעי קשת : ניוטון גילה תופעה נוספת

כתוצאה מהסיבובים מתערבבים במוחנו כל צבעי האור המוחזרים ממנו לעינינו ונותנים לנו תחושה של 

 .אור לבן

 .המכיל את כל צבעי האור, אור לבןניסוי הנפיצה וגלגל ניוטון הוכיחו שאור השמש הוא 

 

 שאלות

 ?מהו ההסבר לתופעה זו. כשמטפטף גשם ויש שמש בשמים לעיתים רואים קשת בענן. 1

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 הביאו דוגמאות נוספות של נפיצת אור. 2

______________________________________________________________________ 
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 מבנה העין – 7' שיעור מס

מבנה . הראייהנוכל לראות רק אם האור ייקלט על ידי חוש . אך לא די באור. תנאי חשוב לראייה הוא אור

 .לאפשר לנו לראות ולקיים תקשורת עם הסביבה: העיניים מותאם לתפקודן

 ?מהו מבנה העיניים וכיצד הן מאפשרות לנו לראות

 נכיר את מבנה העין –פעילות 

 

 תצפית –' חלק א

 .התבוננו היטב בעזרת מראה בעין שלכם וציירו את החלקים שראיתם. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עפעף , עפעף עליון, ריסים, גבה: הוסיפו לציור את שמות החלקים הבאים, בלבד םידיעותיכעל סמך . 2

 לובן העין, קשתית, אישון, תחתון

 .עמוד הבאובצעו את המשימות שב" חלקי העין החיצוניים"קראו את קטע המידע . 3

 

 חלקי העין החיצוניים: קטע מידע

גלגלי . מ"ס 2.5-טר של גלגל העין הוא כהקו. גלגל העיןהכדור הזה נקרא . לעין יש צורה של כדור

העצמות של ארובות . ארובות העינייםהעיניים שקועים בתוך עצמות הגולגולת בשקעים שנקראים 

מחברים את העיניים לעצמות ומאפשרים לנו להפנות את העיניים  שרירים. העיניים מגנות על העיניים

 .הריסים והגבות, העפעפייםעל החלק הקדמי של העין מגנים גם . לכיוונים שונים

הבלוטה מפרישה דמעות כל . בלוטת הדמעותליד הרקה נמצאת , בפינה החיצונית העליונה של כל עין

צינור עודף הדמעות זורם לתוך . הזמן ואלה זורמות על פני החלק הקדמי של העין ושומרות על לחותה

 .וך חלל האףליד האף וזורם לת, שנמצא בחלק הפנימי התחתון של העין ניקוז

הקשתית מכילה פיגמנט . קשתיתוהחלק הצבעוני נקרא , לובן העיןהחלק הקדמי הלבן של העין נקרא 

האישון הוא פתח . אישוןבמרכז הקשתית נמצא ה(. תכולה, ירוקה, חומה)הנותן לעין את צבעה ( צבען)

י כך מווסתת על יד. הקשתית מתרחבת כשיש מעט אור ומצטמצמת כשיש הרבה אור. הקשתיתבתוך 

. קרניתהיא ה, הקשתית והאישון מכוסים בשכבה שקופה. הקשתית את כמות האור החודרת לעין

 .אי אפשר לראות –את חלקי העין האחוריים . הקרנית מסייעת בריכוז קרני האור
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 .סמנו על גבי הציור את מיקומה של בלטת הדמעות ואת מיקומו של צינור הניקוז. 4

 :תורם כל אחד מהחלקים הבאים להגנת העיןהסבירו כיצד . 5

 ____________________________________________________________ -ארובת העין 

 _________________________________________________________________ -גבה 

 ________________________________________________________________ -עפעף 

 __________________________________________________________________ -ריס 

 _________________________________________________________ -בלוטת הדמעות 

 

הוסיפו את . זוהי הקרנית. התבוננו כעין של חברכם מהצד וזהו בה מעין כיפה שקופה שבולטת קדימה. 6

 .הקרנית לציור

 .תבוננו היטב באישון של חברכםה. 7

 ? ______________________________________________________מה אתם רואים בו. א

 _________________________________(היעזרו במילון)? מדוע לדעתכם ניתן לו השם אישון. ב

 .בקשו מחברכם לעצום עיניים ולכסות אותן בידיים. ג

היו מוכנים והתבוננו . ה.מנו להסיר את הידיים ובבת אחת לפתוח את העינייםובקשו מ 20ספרו עד . ד

 ?________________________________מה אתם רואים. באישונים באותו הרגע שעיניו נפתחות

 ________________________________________________הסבירו את התופעה שראיתם . ו

______________________________________________________________________ 

 

 חלקי העין הפנימיים –' חלק ב

התבוננו בדגם העין ובמפת העין והשלימו את חלקי העין , קראו את קטע המידע שבעמוד הבא. 1

 .בתמונה
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 חלקי העין הפנימיים: קטע מידע

העדשה שקופה . העדשה מוחזקת במקומה בעזרת סיבים. עדשהבתוך העין מאחורי הקשתית נמצאת ה

תפקיד העדשה . הסיבים יכולים למתוח אותה או לדחוס אותה ועל ידי כך לשנות את עובייה –וגמישה 

 תאי חישהברשתית נמצאים . רשתיתהחלק הפנימי האחורי של העין הוא ה. הוא לרכז את קרני האור

 .לכיוון המוח עצב הראייהשל העין יוצא מהחלק האחורי . שתפקידם לקלוט את האור

 

 ?מי אני. 2

 _______בי נמצאים תאי חישה לקליטת אור . א

 ____________תפקידי לרכז את קרני האור . ב

 ______________אני מקשר בין העין למוח . ג

 

 !מצאו את החיבור של עצב הראייה על הרשתית שלכם. 3

 .הימנית מהעין מ"ס 10 של במרחק בציור שנמצא המשולש מו אתשי

 .המשולש על הסתכלותתוך  עיןוקרבו לאט את החוברת ל, השמאלית העין את ועצמ

 

 

 

 

 ? ______________________________________________________________מה קרה

 _____________________________________נסו להסבירה , "הכתם העיוור"תופעה זו נקראת 

 

 פתרו את התשבץ. 4

 לשמאל מימין

 .העין את המנקה נוזל.3

 .הלובן של הקדמי בחלק נמצאת. 4

  .העין פנים את הממלא נוזל. 6

 .למוח העין את מחבר. 7

 .הפוכה דמות יוצרת. 9

 .למצלמה הצמצם כמו. 10

 

 למטה מלמעלה

 .לעין מזון מספקת. 1

 .העין של החיצונית השכבה. 2

 .העין על מגן. כתריס נסגר. 7

 .בו שולטת הקשתית. 8
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 תהליך הראייה – 8' שיעור מס

 ?מה הקשר בין קרני האור לבין העין

 ?כיצד מאפשרת לנו העין לראות וליצור תקשורת עם הסביבה

 

 .קראו את קטעי המידע שלפניכם והשיבו על השאלות שבעמוד הבא

 אור גירוי קולטים

 אלינו מגיעות האור קרני לפעמים. לעין מגיעות האור קרני. האור קרני בקליטת מתחיל הראייה תהליך

 האור, רוב פי על אך. נר מלהבת או דולקת מנורה למשל -( מלאכותי או טבעי) האור ממקור ישירות

 . אור מקור שאינם מגופים אלינו שמוחזר אור הוא לעין המגיע

 ופוגעות לאישון מבעד חודרות, האור בריכוז שמסייעת קרניתה דרך עוברות לעינינו שמגיעות האור קרני

 שהוא עד העין בתוך ועובר ממשיך האור. האור קרני את מרכזת העדשה. מאחוריו שנמצאת עדשהב

 נוצרת הרשתית על. מוקד הנקראת אחת בנקודה מתרכזות האור קרני העדשה בעזרת. רשתיתל מגיע

 אותו והופכים האור גירוי את קולטים והם, חישה תאי יש ברשתית. הגוף של והפוכה מוקטנת דמות

 .עצבי דחףל

 

 

 

 לתמונה מאור: במוח המידע עיבוד

 ?קורה זה כיצד! במהופך רואים איננו זאת ובכל והפוכה מוקטנת דמות נוצרת רשתיתה על

 שבמוח הראייה אזור אל הראייה עצב באמצעות מגיעים, האור גירוי מקליטת שנוצרו, העצביים הדחפים

 מגדיל, התמונה את מיישר המוח: סופם עד מובנים אינם שעדיין במנגנונים אותם מעבד המוח ושם

 שזהו ידוע! רואים אנחנו כך - שלה המשמעות ואת מאיתנו שלה המרחק את, צורתה את מפענח, אותה

, לעברנו שרץ כלב, גדול ים, אותיות) סביבנו העולם עם שלנו היומיומית בהתנסות תלוי והוא נלמד תהליך

 ממשיך אבל בעיניים מתחיל הראייה תהליך. (לבן בשחור מראות או צבעוניות תמונות, רחוק שעומד סלע

 . במוח

  

 ...הבנתי

 !אנחנו רואים במוח

 !נכון

 .במוח האור הופך לתמונה
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העין

אזור ראייה 
במוח

עצב 
הראייה

רשתית עדשה קרנית

 שאלות

 .התייחסו למקורות אור וכן לאור מוחזר? מאין מגיעות קרני אור לעיניכם: התבוננו סביב וכתבו. 1

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 .ראייההשלימו את התפקיד של כל חלק בעין בתהליך ה. 2

 

 

 

 

חלקי 

 העין

 

 תפקיד

 

 

 

אך העצבים היוצאים מהעיניים אל המוח נפגעו בתאונה ויצאו מכלל , עיניו של אדם תקינות לחלוטין. 3

 .הסבירו את תשובתכם? האם אדם זה יוכל לראות. שימוש

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

לעיתים קיימים תעתועי ראייה בהם המוח מפרש בשונה את , מאחר ואנו רואים בעזרת העיניים והמוח. 4

 ...מה שהעיניים רואות

 ?איזה קו ארוך יותר –התבוננו בתמונה ושערו , למשל

 

 

 

 

 

 

 

  ? __________________________________מה גילתם. את אורכי הקוויםמדדו באמצעות סרגל 
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 שומרים על בריאות העיניים – 9' שיעור מס

 ...יש לנו רק שתי עיניים ועליהן לשרת אותנו כל ימי חיינו

הן חשובות כל כך שמכאן . העיניים הן איבר עדין ורגיש ולכן חשוב ביותר לשמור עליהן מפני כל פגיעה

 "...שמר עליו כעל בבת עינו"הביטוי 

 

 ?כיצד נשמור על בריאות העיניים

 :קראו את הכללים והשיבו על השאלות. לפניכם רשימה של כללים לשמירה על בריאות העיניים

  עלולים לחדור לעיניים ולפצוע אותן  וחומרים זריםיש להיזהר ממשחקים מסוכנים שבהם גופים

 (.חומצות וכדומה, גיצים, יםשבב, אבנים, ענף של עץ או שיח, אבק)

 כדי לא להעביר אליהן חיידקים נושאי , לא ניגע בעיניים בידיים מזוהמות: יש לשמור על ניקיון העיניים

 .מחלות

 כשצופים בטלוויזיה או כשמביטים , כשכותבים, כשקוראים: ,אין לאמץ את העיניים יתר על המידה

על כן חשוב להפסיק מדי פעם ולאפשר . םשרירי העיניי מתאמצים, בצג של מחשב זמן ממושך

 .לעיניים לנוח

 אין להסתכל . יש להקפיד להרכיב משקפי שמש שמסננים קרינה על סגולה בשעה שנמצאים בשמש

 .ישירות על השמש

 קרן הלייזר עלולה לדרום נזק לרשתית ולפגוע . אין להסתכל אל תוך הקרן האדומה של קרן לייזר

 .בראייה לתמיד

 

 שאלות

 חמש דוגמאות למרכיבים בסביבה העלולים לפגוע בבריאות העיניים כתבו .1

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 .יש לנהוג על פי כל אחד מהם  הסבירו מדוע. לפניכם מספר כללים לשמירה על בריאות העיניים .2

 _____________________________________________ -ניזהר ממשחקים מסוכנים  .א

 _________________________________________ -לא ניגע בעיניים בידיים מזוהמות  .ב

 ________________________________ -נפסיק מיד פעם בפעם להסתכל בצג המחשב   .ג

 __________________________________________ -שמש בים ובטיול  נרכיב משקפי .ד

נמקו את . הכינו על גבי בריסטול כרזה או סיסמה המסבירות מדוע חשוב לשמור על בריאות העיניים .3

 .טענותיכם

". 'מדע וטכנולוגיה ו"בספר  217' המופיע בעמ" למה משמשים משקפי ראייה"קראו את קטע המידע  .4

 –מדע וטכנולוגיה " )לקויות ראייה ותיקונן"ופק ובצעו את המשימה המתוקשבת היכנסו לאתר א

 .  בספר 218' פעלו על פי ההנחיות בעמ(. האדם בריאותו ואיכות חייו -חושים 
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 ?מהו קול – 1' שיעור מס

צלילי  ,צלצולי הטלפון, רחש הגלים, ציוץ של ציפורים. אנו קולטים שפע של קולות בסביבה שבה אנו חיים

אלה  –זמזום של דבורים ורעש של מכונות וכלי תחבורה , צופרי אזעקה, קולות של רעמים, מוזיקה

 ?מהו קול? אך מהם אותם קולות. דוגמאות לקולות שאנו קולטים בעזרת חוש השמיעה

 הבלון המעופף: התנסות

 ______________? __מה נמצא בסביבת הבלון? __________ מה נמצא בתוך הבלון. נפחו בלון. א

. תארו את התופעות שהתרחשו. אחזו בעזרת האצבעות את פיית הבלון ושחררו את הבלון. ב

______________________________________________________________________ 

 ? ___________________________________________באילו חושים קלטתם את התופעות. ג

 ? ____________________________________________גרם לתופעות הללומה לדעתכם . ד

 

 ?מהו קול: קטע מידע

 - אנרגיה איתו נושא קול גל. מוצק או נוזל ,(גז) אוויר כמו, בתווך מתפשט אשר גל של קול הוא סוג

 תנודות הם הקול גלי. אור אנרגיית - אנרגיה נושא( גל של סוג הוא שגם) שאור כפי, קול אנרגיית

 כאשר: הבאה הדוגמה בעזרת נבחן זאת? להתנודד לחומר לגרום יכול מה. חומר בתוך( רעידות)

 מניע המתנודד המיתר. וחזור הלוך שנע קפיץ כמו( רוטט) מתנודד המיתר, גיטרה של מיתר על פורטים

 באוויר הלאה ומתפשטות הולכות התנודות. בתוכו גם תנודות ליצירת וגורם אליו הסמוך האוויר את

( אוויר זה במקרה) החומר בתוך התנודות. לבריכה אבן זריקת בעקבות הנוצרים גלים של לתנועה בדומה

 נוכל ולא( הקול גלי) האוויר תנודות ייפסקו, המיתר תנועת את ונפסיק יציבה אצבע נניח אם. קול גלי הן

 . המיתר צלילי את עוד לשמוע

 

 שאלות

 :כללו בהסבר את המרכיבים הבאים. שגילתם בהתנסותכתבו הסבר מדעי לתופעה . 1

 ?___________________________________________________מה קרה –תיאור התופעה 

 ? _____________________________________________מה גרם לתופעה –תיאור הגורמים 

 ________________? ___________________מה משותף לתופעה בהתנסות ולתופעה בהדגמה

 

 ?מדוע כאשר מפסיקים לפרוט על מיתרי הגיטרה חדלים לשמוע את הקולות. 2

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 :מילון

אפשר להמחיש תנודה . קדימה ואחורה או למעלה ולמטה לסירוגין, וך וחזורתנועה של גוף הל –תנודה 

 .כאשר מותחים גומייה ופורטים עליה
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 משימה - מפיקים קול

 :מיינו בטבלה את רשימת הקולות. 1

גלים המתנפצים על שובר , מחיאת כפיים, עצירה פתאומית של מכונית, משק כנפיים של ציפור, גשם

 נגינה של פסנתר, עכבר כרסם גרגירי חיטה ,מטוס ממריא, גלים

 קולות המופקים בעולם מעשי ידי אדם קולות המופקים בטבע

  

  

  

  

 

ונסחו כלל המתאר את  1-4סעיפים  228' עמ –" 'מדע וטכנולוגיה ו"שבספר ' בצעו את משימה ב. 2

 .הקשר בין עוצמת הקול לבין האנרגיה המושקעת כדי ליצור תנודות

 ___________________________________________________________שהאנרגיה ככל 

______________________________________________________________________ 

 

ונסחו כלל המתאר את  1-4סעיפים  229' עמ –" 'מדע וטכנולוגיה ו"שבספר ' בצעו את משימה ג. 3

 .לבין גובה הקולהקשר בין אורך הסרגל המתנודד 

 ________________________________________________________ככל שאורך הסרגל 

_____________________________________________________________________ 

 

 :סכמו. 4

 ? ________________________________ל"אילו שתי תכונות של הקול הכרתם במשימות הנ. א

_____________________________________________________________________ 

 ? ______________________________________________מה ההבדל בין התכונות הללו. ב

______________________________________________________________________ 

 ? _____________________________כונות הללוהיכן בחיי היומיום אנו מוצאים ביטוי לשתי הת. ג

______________________________________________________________________ 
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 עוצמת קול וגובה הקול -משימה 

 .וענו על השאלות" 'מדע וטכנולוגיה ו"בספר  230' קראו את קטע המידע שבעמ

 .צעקה לבין רגיל דיבור לבין לחישה בין ההבדל מה והסבירו קול עוצמת במושג השתמשו. 1

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 שהם בסביבה לקולות ודוגמה, נמוכה קול עוצמת בעלי רוב פי על שהם בסביבה לקולות דוגמה הביאו. 2

 .מאוד גבוהה קול עוצמת בעלי רוב פי על

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 את לקלוט מצליחים בקושי שאתם לכם מתברר. למוזיקה להאזין ורוצים בחדר יושבים שאתם דמיינו. 3

 .שלמדתם במושגים השתמשו? שנוצר הקושי את לפתור תוכלו כיצד. הצלילים

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 .ההבדל נובע ממה הסבירו? גברים של הקול גובה לבין נשים של הקול גובה בין ההבדל מה. 4

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 השנייה בפריטה, בשנייה פעם 80 התנודד תרהמי הראשונה בפריטה.  גיטרה מיתרי על פרטה זוהר. 5

 הנמוך הצליל נשמע פריטה באיזו. בשנייה פעם 200 השלישית ובפריטה בשנייה פעם 120 התנודד

 ?ביותר הגבוה הצליל נשמע פריטה ובאיזו ביותר

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 רכו של הקולד – 2' שיעור מס

? באוזנינו נקלטים הם שבו הרגע ועד מופקים שהם מהרגע הקול גלי עושים דרך איזו פעם חשבתם האם

 באולם הפסנתר נגינת קולות, בכביש שחולפות המכוניות קולות, בעננים שנוצרים הרעם קולות

 . לאוזנינו מגיעים הם אשר עד דרך כברת עוברים אלה כל - הקונצרטים

 גלי האם? מוצק של לסביבה או נוזל של לסביבה אוויר של מסביבה לעבור הקול גלי יכולים בדרכם האם

 ?במכשולים בדרכם שנתקלים קול לגלי קורה מה? רחוקים כוכבים אל ולהגיע בחלל לעבור יכולים הקול

 

 ?ו כיוונים מתפשט הקוללאיל – משימה

 .ובציור לאילו כיוונים מתפשטים הגליםבגלים שנוצרו ותארו בכתב צפו . הטילו אבן לתוך קערת מים. 1

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

אפשר מה . למידים שבסביבה שומעים אותהכשאורית מדברת כל הת. אורית יושבת במרכז הכיתה. 2

 ____________________________________ ?ללמוד מכך על הכיוונים שאליהם מתפשט הקול

 

 ?באילו סביבות עובר הקול

 ?אווירהאם גלי קול עוברים ב :אחלק 

 :ובסביבתכם וכתב לזהות קולנסו . עצמו עיניים והתרכזו

 קלטתם קול זהאי? ______________________________________________________ 

 הקול מהיכן הגיע? ______________________________________________________ 

  סביבה עברו גלי הקול שהגיעו לאוזניכםבאיזו?___________________________________ 

  מצב צבירה נמצאים החומרים שבהם עבר גל הקולבאיזה? ___________________________ 

 

 ?האם גלי קול עוברים בנוזל :בחלק 

 :ווכתב, שאלו ילדים שצללו בבריכה האם הם קלטו קולות בזמן הצלילה

 הם קלטו קול זהאי? _____________________________________________________ 

 הקול מהיכן הגיע? ______________________________________________________ 

  םהסביבה עברו גלי הקול שהגיעו לאוזניבאיזו?___________________________________ 

  מצב צבירה נמצאים החומרים שבהם עבר גל הקולבאיזה? ___________________________ 
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 ?י קול עוברים במוצקיםהאם גל :גחלק 

 .והשיבו על השאלות בחוברת "'מדע וטכנולוגיה ו"בספר  234' המשימה שבעמבצעו את 

  1מצב –_____________________________________________________________ 

  2מצב –_____________________________________________________________ 

  3מצב –_____________________________________________________________ 

 

 ?חללי קול עוברים בהאם גל :דחלק 

 .והשיבו על השאלות "'מדע וטכנולוגיה ו"ספר  235' את הניסוי המתואר בעמקראו 

  הניסוי תה מטרתיהימה? 

___________________________________________________________________ 

  שאבו אוויר מן המכלמדוע? 

___________________________________________________________________ 

  2ובמצב  1היו תוצאות הניסוי במצב מה? 

 ____________________________________________________________ - 1 במצב

 ____________________________________________________________ - 2במצב 

  ההסבר להבדל בתוצאותמהו? 

___________________________________________________________________ 

  מסקנה אפשר להסיק מניסוי זהאיזו? 

___________________________________________________________________ 

 

 :לסיכום

 

 

 

 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 קולות חוזרים ונבלעים – 3' שיעור מס

 חוזריםקולות 

הקול שלנו חוזר אלינו  לשמוע כיצדיכולים  כשהולכים בקניונים של נחלים ומדברים בקול אנולפעמים 

 ?איזו תכונה של הקול נוצר ההדבגלל  .כהד

 

 קולות מהדהדים –משימה 

 .בספר וענו על השאלות 236' עמהמופיע ב "קולות מהדהדים"את קטע המידע קראו 

 .סבירוה ?איזו תכונה של גלי הקול מתבטאת בתופעת ההד. 1

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ?באילו מקומות יכולה להתרחש תופעת ההד . 2

______________________________________________________________________ 

 .עזרת ציורבהסבירו  ?איזו דרך עברו גלי הקול שנשמעו כהד.  3

 

 

 

 

 

 

שמע את ההד של קולו שש שניות לאחר אדם . מ בכל שלוש שניות"ק 1-קול עובר באוויר כידוע כי . 4

 _________________________________________?מרחק עומד האדם מן ההרבאיזה . שצעק

 

 ...עמדתם במקומולו 

 ????ם לשמוע חזרההייתם רוצימה 
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 נבלעיםקולות 

שימנעו מגלי הקול לחדור  למצוא פתרונותחייבים  –סואן ורעש המכוניות גורם לי לכאב ראש הכביש 

 ?של הקול אפשר לנצל כדי לפתור את הבעיה תכונהאיזו . אמרה אמא, "לתוך הבית

 

 נבלעיםקולות  –משימה 

 .בספר וענו על השאלות 237' עמהמופיע ב "םנבלעיקולות "את קטע המידע קראו 

מגיעים הקולות מהיכן  ?קולות קולטות האוזניים שלנו כשאנו שוהים בחדר שאין בו רהיטיםאיזו . 1

_______________________________________________________________?לאוזנינו

______________________________________________________________________ 

 ?(למשל של דיבור)כיצד משפיעה הקליטה של הקולות הללו על השמיעה ועל ההבנה  . 2

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ?רכים הם עוניםאקוסטיים מוזכרים בקטע ועל אילו צ אילו פתרונות. 3

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 ?פתרונות אקוסטיים על איזו תכונה של גלי הקול מבוססים. 4

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 .תותמונוגלו מה מסתתר באת המספרים חברו . 5

מה הקשר לנושא בין שתי התמונות וקשר המה 

 _________________________ ?השיעור
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 הקול בשירות האדם – 4' שיעור מס

 .למד לנצל את גלי הקול למגוון רחב של שימושיםהאדם . הקול תפקיד חשוב בתהליכי תקשורתלגלי 

 ?ה האדם בגלי הקול ואיזו תועלת הוא מפיק מכךשימושים עושאילו 

 

 בקולהעושות שימוש טכנולוגיות 

 .בהתייחס לכל שימוש והשלימו את הטבלה 242-244קטעי המידע בעמודים שלושת את קראו 

 שם הטכנולוגיה

שבה נעשה 

 שימוש בגלי הקול

 היכן משתמשים

 בטכנולוגיה

שבגללו  הצורך

ם משתמשי

 בטכנולוגיה

התכונות של גלי 

הקול עליהן 

הטכנולוגיה 

 תסמתבס

התועלת שמביאה 

 הטכנולוגיה לאדם

     

     

     

 

 ועושים טכנולוגיהחושבים 

 .טלפון ימכשירארבעה דגמים של ובנו  239' על פי ההנחיות בספר בעמפעלו . 1

 את המכשירים שבניתם והשלימו את הטבלהבדקו . 2

 4טלפון  3טלפון  2טלפון  1טלפון  דגם הטלפון

סוג המכל והחומר 

 שממנו הוא עשוי

    

החומר שממנו 

 החוטעשוי 

    

איכות העברת 

 – 5מעולה ) הקול

 (1גרוע 

    

 השוו את התוצאות שלכם עם קבוצות אחרות .3

 ________________________________ ?אילו חומרים מתאימים ביותר להעברת קול :הסיקו. 4
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 וחוש השמיעה מבנה האוזן – 5' שיעור מס

 האוזןמבנה 

 .והאוזן הפנימית (האמצעית)האוזן התיכונה , האוזן החיצונית :מורכבת משלושה חלקיםהאוזן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 החיצונית האוזן בין, השמע תעלת בקצה. השמע תעלת ואת אפרכסתה את כוללת החיצונית האוזן

 . התוף עור המכונה דק קרום מפריד, התיכונה האוזן לבין

 וזו הסדן עצם אל מחוברת הפטיש עצם: לזו זו שמחוברות שמע עצמות שלוש נמצאות התיכונה באוזן

 נוגעת הארכובה עצם. בגוף ביותר הקטנות העצמות הן האלה העצמות שלוש. הארכובה לעצם מחוברת

 לבין התיכונה האוזן בין מפריד זה קרום. צורתו בגלל כך שקרוי הסגלגל החלון פני על המתוח דק בקרום

 . הפנימית האוזן

 של צורה לשבלול. לשמיעה קשור שאינו המשקל שיווי איברומ שבלולמה מורכבת הפנימית האוזן

 מתאגדים החישה תאי סיבי. הקול לגירויי המגיבים חישה תאי נמצאים בשבלול. נוזל יש ובתוכו קונכייה

 .השמע עצבל

 

 

  

 ...שבאיור את הביטויהו ז

_________________________ 
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 ?שומעיםכיצד 

  .המשךבהדגישו בו את חלקי האוזן השונים וענו על השאלות ש, המידע שלפניכם את קטעקראו 

 קול של גירוי קולטים

 מרטיטות הקול גלי תנודות. האפרכסת בעזרת מהסביבה הקול גלי בריכוז מתחיל השמיעה תהליך

 .אותו גם ומרעידות התוף עור אל באמצעותו ומגיעות השמע בתעלת שנמצא האוויר את( מרעידות)

 הסדן עצם את מרעידה הפטיש עצם: השמע עצמות שלוש של לרטט גורם התוף עור של( רעידות) הרטט

 שמחובר הסגלגל החלון של הקרום את מרעיד הארכובה עצם של הרטט. הארכובה עצם את מרעידה וזו

 .אליה

 נמצא בשבלול. שבלול נקראת והיא קונכייה כמו לוליינית שצורתה תעלה נמצאת הסגלגל החלון מאחורי

 חישה תאי ידי על נקלטות אלה תנודות. השבלול שבתוך בנוזל לתנודות גורם הרוטט הסגלגל החלון. נוזל

 .שבמוח השמיעה אזור אל השמע עצב באמצעות עובר העצבי הדחף. עצבי לדחף אותן שמתרגמים

 המידע במוחעיבוד 

 ?קורה זה כיצד. המוח מפענח הזה המסר את. מסר העבירו האוזן של השונים בחלקים שעברו הקול גלי

 מפענח המוח. במוח השמיעה אזור אל השמע עצב באמצעות עוברים בשבלול שנוצרו העצביים הדחפים

 מקבלים שנקלטו הקול גלי רק. שומעים שאנו לקולות העצביים הדחפים ידי על שנישא המסר את

 . ה/החבר לנו ה/אמר מה להבין יכולים ואנו משמעות

 אנו( רעש סתם או מוזיקה צלילי, דיבור) אוזנינו אל שהגיעו הקול גלי משמעות את שהבנו לאחר רק

 של למקרה האוזניים סתימת תנועת, איתנו שמשוחח למי שלנו התשובה - המשוב היא התגובה. מגיבים

 .מרגיעים מוזיקה לצלילי והנאה חיוך או חזק רעש

 שאלות

 .החלק החיצוני של האוזןאפרכסת היא . 1

 ?םתפקידה אצל האדם ואצל בעלי חיים אחרימה 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

תארו בתרשים הזרימה את המסע שעושים גלי הקול מרגע הגעתם אל האפרכסת ועד הפיכתם . 2

 .לדחפים עצביים בעצב השמע

  
 אפרכסת
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 שמעה היא. מהמטבח קולות שמעה כשלפתע, שבבית בחדרה מחשב במשחק שקועה הייתה מיכל. 3

 אבל, יותר מהר לדפוק התחיל שלה הלב - נבהלה מיכל. השולחן על נופל משהו שמעה היא, צעדים קול

 את לחבק למטבח ורצה נרגעה מיכל, אימא של קולה היה זה. שלום אומר מוכר קול שמעה בדיוק אז

 .אימא

. אמה לבין מיכל בין שהיה התקשורת תהליך את שידגים ברצף 6עד  1-מ הבאות הפעולות את ספרומ

 .(תגובה) ולמשוב המידע לעיבוד, הגירוי לקליטת התייחסו

 ולרוץ להתכווץ הרגליים לשרירי הוראה העביר המוח. 

 האוזן של שבשבלול החישה לתאי עד שהתפשטו קול גלי קלטו מיכל של האוזניים. 

 אימא את לחבק למטבח רצה מיכל. 

 אימא של הקול זהו: הפענוח שהתקבל עד, עיבוד המידע עבר במוח. 

 השמע עצבי באמצעות המוח אל המידע את נשאו העצביים הדחפים. 

 עצביים לדחפים אותם ותרגמו הקול גלי את קלטו חישה תאי . 

 

 .ושיםח – בריאותו ואיכות חייו, האדם –" מדע וטכנולוגיה –אופק "אתר להיכנסו . 4

 .הפעילו את ההדמיה ועקבו אחר מעבר גלי הקול באוזן. א

 .השמיעה עברו על כל מרכיב באוזן ובדקו מה תפקידו בתהליך. ב

 .בצעו את הפעילויות הנלוות. ג

 "...הגש משימה"אל תשכחו ללחוץ על  -בסיום 
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האוזן

אזור השמיעה  
במוח

עצב השמע שבלול עצמות השמע עור התוף תעלת השמע

 ומרים על בריאות האוזנייםש – 6' שיעור מס

לקליטת קולות לכם איזו חשיבות יש תארו . ל קולות וקולטים קולות רבים כל רגע ורגעחיים בעולם שאנו 

 .אלה מהסביבה לתפקוד שלנו ושל יצירת תקשורת עם הסובבים אותנו

 .יפגעליצור תקשורת עם הסביבה עלולה להישנם מצבים שבהם חוש השמיעה נפגע ואז היכולת לצערנו 

 שמיעהלקות 

 :וענו על השאלות 254-255' את קטע המידע שבספר עמקראו 

 

אוזניו של אדם תקינות לחלוטין אך העצבים היוצאים מהאוזניים אל המוח נפגעו בתאונה ויצאו מכלל . 1

 .את תשובתכםהסבירו  ?אדם זה יוכל לשמועהאם . שימוש

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 .השמיעבתהליך ה אוזןבהשלימו את התפקיד של כל חלק . 2

 

 

 

חלקי 

 וזןאה

 

 פקידת

 

 

 

 ,לסיכום

 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 רעש

מזיק לחוש השמיעה ולבריאות הכללית וגורם , הוא מטריד, מחריש אוזניים הוא דבר לא נעיםרעש 

 וכיצד ?אפשר למדוד אותוהאם  ?רעשמהו . יםלעייפות ולצלצולים מטרידים באוזני, בנותלתחושת עצ

 ?אפשר למנוע אותו

 

 לבריאות מזיקעש ר

 .שבסופו בצעו את המשימותופניכם קראו את קטע המידע של

 רעש מד

 .רעש–מד זהו - רעש למדידת מכשיר פותח המותרת הרעש עוצמת מהי לקבוע כדי

 דציבל" שנקראת מיוחדת מידה ביחידת נמדדת הרעש עוצמת". 

 לצפצף מתחיל הרעש–מד דציבל 85 של עוצמה מעל. 

 אוזניים לכאבי לגרום ועלול" הכאב סף"ל נחשב דציבל 130-120 של בעוצמה רעש. 

 לגוף חמורים נזקים לגרום עלולים דציבל –150מ יותר של בעוצמה קולות . 

 

 :משימות

 .והוסיפו שני מצבים כרצונכם מדדו את עוצמת הקול במצבים הבאים. 1

 דציבל ___________מוחלט שקט . א

 דציבל ___________פעימות לב . ב

 דציבל ___________לחש . ג

 דציבל ___________שיחה רגילה . ד

 דציבל ___________ילדים בהפסקה . ה

 דציבל ___________מכונית נוסעת . ו

 דציבל ___________צופר של מכונית . ז

 דציבל ___________מוזיקה רועשת במסיבה . ח

 דציבל ___________   ____________________. ט

 דציבל ___________   ____________________. י

 :כתבוו (10)לעוצמה הגבוהה ביותר  (1)דרגו את הקולות מהעוצמה הנמוכה ביותר . 2

 ________________________________ "סף הכאב"מבין עוצמות הקול שבדקתם עברו את אילו 

שת מאד העולה ת לעיתים מוזיקה רועשבהן מושמעבני נוער רבים מבלים מדי פעם במסיבות . 3

 .בעוצמתה על המותר

 .רעיונות כיצד ניתן להמשיך ולבלות במקומות אלו בבטחההעלו 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


