
 

 

 ו'-כיתות ד' – נושא התייעלות אנרגטיתמקדים לשיעור מערך 

 כתב וערך: נועם ואן דר האל

 30) ים מהכיתה בליווי מצגת\חלק א': הקראת מבוא לנושא על ידי המורה או תלמיד

 דקות(

תיווך והסברים  נדרש המצגת הנלווית מכילה תמונות בלבד. בחלק מהשקפים -שימו לב

 השקפים הצגת לפני אחת פעם לפחות ומלץ לעבור על המצגתנוספים של המורה ולכן מ

 : (  לכיתה

 בהצלחה !

זקוקים לאנרגיה כדי העולם שבו אנו חיים מושתת על אנרגיה! כל היצורים בעולם   1שקף 

 מהיכן מגיעה אליהם האנרגיה? להתפתח ולגדול.

 מהשמש! 2שקף 

 .לחיות ולגדוליה ביבשה מאפשרת לאצות בים ולצמחי . השמשהשמש היא מקור האנרגיה

בעזרת צור יממלכת הצומח מצליחה ל –בעזרת תהליך ביולוגי שנקרא פוטוסינטזה  3שקף 

 .של הצמחים משמש לבנייתם ולגדילתםהסוכר  .השמש סוכר

 הצמחים נמצאים בתחתית מארג המזון בטבע וגם בתחתית שרשרת האנרגיה.  4שקף 

בשלב הבא בשרשרת, הצמחים נאכלים על ש. בעזרת אנרגיית השמסוכר הצמחים מייצרים 

השרשרת  .מקבלים את האנרגיה מהצמחים אותם הם אכלוידי מינים אחרים . מינים אלו 

 .הם ניזוניםחיים שמהם הבעלי מאת האנרגיה שלהם  יםהעל שמקבל פיעד לטורממשיכה 

 הנוסף? מהו המקור .  אנרגיה נוסף !אך לא די בכך! כל היצורים בעולם זקוקים למקור 

 החמצן! 5שקף 

להתפתחות וליצירת אנרגיה דרך מחזור ביולוגי שנקרא מעגל קרבס! מעגל זה מסייע החמצן 

 הינו תהליך שמאפשר בתוך גוף החי להפוך את החמצן וליצור ממנו אנרגיה.

 .ולהתפתח על מנת לחיותזקוק לחמצן ולסוכר  גם האדם –האדם  6שקף 

 .עוד מקורות לאנרגיה  צוריהצליח ל – היצורים החייםלשאר בניגוד  –האדם  אבל...   7שקף 

סוג של שמש קטנה  האש היא .האדם הקדמון גילה את האשהאש!  המקור הראשון הינו 

 .אשר פולטת אנרגיה )בצורת חום( 

אחרי שהאדם גילה את האש כמקור אנרגיה , הוא המשיך להתפתח ולהמציא  8שקף 

המשיך לצוד האדם החל לבשל ויצר כלים לבישול,  האדם -המצאות והחל להשתמש באש 

 .יד יויצר כלים לצ

 



 

 

מנוע קיטור אשר מונע על ידי אש )שריפת עם ההמצאה של  התרחשהתפנית גדולה  9שקף 

 עצים או פחם(. 

 .התפתחו רכבות שמונעות בקיטור -ואז

 .ומקורות פרנסה גדלוהתפתחה תעשייה, הוקמו ערים גדולות 

. לאוויר ....!!! השריפה של העצים והפחם גורמת לזיהום אוויר!!! עיותב גם  התפתחואך 

 מתווספים חלקיקים אשר אינם חלק מהרכבו הטבעי.

 החשמל ! -להתפתח והמצאה חדשה בני האדם ממשיכים עם הזמן 10שקף 

שריפת חומר דליק )נפט, פחם, גז( בתחנת הכח, נפלט חום רב הגורם לסיבוב  על ידי 

 חשמל=  מת לאלקטרונים לנוע בתוך כבל! טורבינה הגור

לצורך נפט, פחם וגז ל  והמשיךעם שריפת עצים ופחם לייצור אנרגיה  האדם התחיל 11שקף 

  ייצור אנרגיה.

 נכון? לא מדוייק.... -אז הכל מצויין

 אךהם נוצרים אמנם מהטבע – שהינם "מתכלים" אנרגיה  שלושה מקורותנפט , פחם וגז הם 

מחדש. אם נמשיך להשתמש במקורות אלו, תוך כמה שנים להיוווצר ת אלפי לוקח להם מאו

 ...שנים הם יאזלו

תהליך ייצור ב !ממשיכים לזהם את האוויר שאנוהיא העובדה  – נוספת ובעיה -12שקף 

 נפלטים לאוויר חומרים הגורמים לזיהום רב.החשמל 

תחבורה המונעים כלי  קיימיםאנחנו משתמשים בחשמל, התעשייה משתמשת בחשמל, 

 בחשמל ואנו צורכים יותר ויותר חשמל. 

 באוויר שאנחנו נושמים!  נשארזיהום תהליך ייצור החשמל הוא תהליך מזהם וה

 זיהום אויר פוגע בבריאות האדם וגורם למחלות שונות. 13שקף 

אז מה עושים? יש פתרונות? איך מתמודדים עם הבעיה הקשה הזו? אנחנו לא רוצים 

 .???ומפחיתים את זיהום האוויר ת הטכנולוגיה...איך פותרים את הבעיהלהפסיק א

 ."התייעלות אנרגטית"-בעצם מספר דרכים.....  –דרך  קיימת 14שקף 

 .אנחנו חייבים לעבוד ביחד על מנת להתייעל אנרגטית ולהפחית זיהום אוויר 15שקף 

האם אנחנו באמת  -רגע צרכנות. קנינו בגדים חדשים? טלפון חדש?. בואו נחשוב 61שקף 

צריכים את מה שאנו קונים. כל מוצר חדש נוצר במפעל. בתהליך הייצור שלו , המכונות צרכו 

 חשמל ובתהליך ייצור החשמל נגרם זיהום אוויר.... 

פסולת. כמה פעמים רכשתם מוצר ומהר מאוד זרקתם אותו לפח )לקחתם שקית  – 71שקף 

ם את השקית לפח(... מעבר לכך שהגדלתם את בחנות הבגדים , הגעתם הביתה וזרקת



 

השקית נוצרה במפעל ובתהליך ייצורה, המכונות –כמות הפסולת, גרמתם גם לזיהום אויר 

 צרכו חשמל.

 

 חסכו בחשמל ! -הכי פשוט 18 שקף

  .כבו את האור ומכשירים חשמלים בחדר שאין בו אף אחד 

 גם מצב  . נתקו מכשירי חשמל שאינם בשימושstand by .צורך חשמל 

 .פתחו תריסים במשך היום והעדיפו את אור השמש על פני נורות חשמל 

 יקוי קבוע, למשל אחת לשבועיים, מסייע בקבלת העוצמה נ -נקו אבק מהנורות בבית

 ."כך יהיה לנו "יותר אור בחדר המלאה של האור שהנורה מפיקה.

 שיהיה לנו נעים אך גם בכדי לכוון את המזגן  -כוונו נכון את הטמפרטורה של המזגן

 מעלות. 25מעלות ובחורף  19בקיץ  -נחסוך באנרגיה: טמפ' מומלצותבכדי ש

  כאשר אנו משאירים את דלת המקרר פתוחה, החום של  -לא משחקמקרר הוא

החדר חודר לתוך המקרר ומעלה את הטמפרטורה בו. כאשר הטמפרטורה במקרר 

 ה חשמל.עולה, המנוע מתאמץ מאוד ע"מ לקרר וצורך הרב

 נצלו את אנרגית השמש כדי לחמם לכם את המים. הדליקו  -שימוש נכון בדוד השמש

 את הדוד רק בימים בהם אין שמש.

 הפעילו את המדיח רק כאשר הוא מלא, אם יש אפשרות  -שימוש נכון במדיח הכלים

רצוי לחבר את המדיח לברז המים החמים ע"מ שהמכשיר לא יצרוך אנרגיה רבה 

 מום המים.הנדרשת לחי

 ן באנרגיה משמעו גם חסכון בכסף! חסכו –חשוב לזכור 

  20+  19 שקף

 (.24/3/2018 -)השנה מתקיים ב השתתפו במיזם שעת כדור הארץ

hour-earth-is-https://www.earthhour.org/what 

יבינו שהאוויר שאנו צריכים מזוהם ומזיק לנו,  בעולם שים שתפו חבר: ככל שיותר אנ

כך הדרך לאיכות חיים גבוהה תהיה  – פוגעת בנו ובכדור הארץושהאנרגיה שאנו צורכים 

 קצרה יותר.

 .קדימה לעבודה  12שקף 
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 (שיעור נוסף \עד סוף השיעור ) התייעלות אנרגטית לעדוד משחקיםחלק ב': 

 שאלון פתיחה: 

http://energy.gov.il/Learning/ClassesGimelVav/Class6/Door1/Documents/05Begin1F

.pdf 

 משחק מסלול:

http://energy.gov.il/Learning/ClassesGimelVav/Class3/Documents/gimel2.pdf 

 קטע קריאה ושאלות בנושא הקשר בין אנרגיה והשמש:

v.il/Learning/ClassesGimelVav/Class5/Door1/documents/10ex11e.phttp://energy.go

df 

 מעשית לעדוד התייעלות אנרגטית )שיעור נוסף( רעיונות לפעילות חלק ג':

 .במידה וניתן לבצע אותן יחד  מומלץואחת לבית. הספר אחת לבית  –לפניכם שתי משימות 

 את יום התייעלות אנרגטיתוכרזות לקרהכנת קמפיין בית ספרי : 1משימה מספר 

חשבו על דרך שבו תרצו במהלך יום השיא של "התייעלות אנרגטית" להעביר את המסר 

והקשר בין התייעלות נסו להישאר צמודים לנושא איכות האוויר  לשאר תלמידי בית הספר.

 אנרגטית לזיהום אוויר.

ת, לצייר ציור עם אפשר לרשום בכרזות את העקרונות להתייעלות אנרגטי  הכנת כרזות:

בהכנת שלט גדול  ניתן לעבוד עם כל הכיתה יחדסיסמא, או כל דבר העולה על דמיונכם. 

 .שיתלה ביום השיא או שלטים קטנים שיתלו בשכונת המגורים ביום השיא 

 : קריאת מונה החשמל ושינויי הרגלי צריכה בבית2משימה מספר 

בזהירות את תוח, יחד עם אחד ההורים ולפהסבירו לתלמידים מהו מונה חשמל ובקשו מהם 

 מספר המונה.  הביתי ולכתוב אתארון החשמל 

 יחד עם כל המשפחה.אך הפעם,  –שוב את מונה החשמל לרשום  הנחו אותם לאחר שבוע,

לאחר רישום המונה, הודיעו להם שרשמתם את המונה במהלך השבוע האחרון וחישבו כמה 

רכתם. החישוב נעשה על ידי חיסור המונה החדש פחות אנרגיה )ביחידות קילווואט לשעה( צ

 המונה הישן.

 אגורות.  55לנוחיותכם, קילוואט שעה עולה 

במהלך השבוע הקרוב להוריד את כמות  –נכם לנסות יחד איתם וכעת, ספרו להם שברצ

 אותם למדתם.עקרונות ב. העזרו צריכת החשמל

 צרכתם.ונה וחשבו כמה אנרגיה רשמו את מספר המ –לאחר שבוע, חזרו לארון החשמל

 מצויין. -השוו בין הצריכה בשבוע הראשון לשבוע השני. האם חסכתם בחשמל?. אם כן

 המשיכו לעקוב. התמדה תביא אתכם להפחתת צריכה.  -אל תתייאשו -אם לא
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