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   טובולשני : כתבה וערכה
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 ?מהי אנרגיה

 אנרגיה היא הכוח לעשות פעולות שונות



 .  כל פעולה המתרחשת בתוך גופנו דורשת אנרגיה

מאמצים את המוח כדי לפתור תרגיל קשה , משחקים, קופצים, מטפסים, רצים, אנחנו הולכים

 .בחשבון ואפילו חולמים

 
 .אנרגיה דרושה לנו לביצוע כל הפעולות האלו



 ובני האדםבעלי חיים , צמחים: החייםהיצורים האנרגיה היא הכוח המניע את כל 

 

 כולם זקוקים לאנרגיה
 

 ריצה  , נשימה, אכילה: החיים דורש אנרגיהכל היצורים כל אחד מתהליכי החיים של 
  !אין חיים –ללא אנרגיה 



 ?  מקור האנרגיהמה 



העיקרי של המקור 

היא  בעולם האנרגיה 

 השמש  



-השמש היא מקור האור והחום של כדור

החי והצומח  , בלעדיה לא היו האדם. הארץ
 !  יכולים להתקיים

בזכות השמש קיימים  

לאור  הזקוקים , הצמחים

כדי לייצר לעצמם את  

 . מזונם

בעלי חיים ניזונים  

מצמחים ומבעלי  
 אחריםחיים 

ניזון  האדם 

ובעלי  מצמחים 

 חיים



 לא רק הטבע זקוק לאנרגיה

 
 לאנרגיהגם המכשירים שאנחנו מפעילים זקוקים 



 מטוסים ואניות זקוקים לאנרגיה, מכוניות, רכבות



הטלוויזיה ומערכת השמע זקוקים לאנרגיה בכדי , המחשב, המזגן
 לפעול



כדי להפעיל את המכונות השונות במפעלים צריך להשקיע 

 .בעזרת המכונות יוצרים את המוצרים שאנו קונים. אנרגיה



 ?ומה המקור של האנרגיה המפעילה את כל המכשירים האלו

 

 ?השמש האם זו 



 ,  מהשמשחלקה הקטן של האנרגיה מגיע 
 .דלקיםהרוב מגיע משריפת 



 .טבעיוגז  פחם,מנפטהמופקים  דלקיםמרוב החשמל נוצר 

 .אנרגיית החשמל מפעילה את המכשירים
 



  תחנות כוח לייצור חשמל
אנו  ..( מקרר תנור וכו, טלפון)משתמשים במוצר חשמלי כלשהו, בכל פעם שאנו מדליקים את האור

 .  באמצעות שרפת דלקים בתחנת כוחחשמלית מיוצרת אנרגיה . באנרגיה חשמלית משתמשים 



 .האווירתהליך המזהם את בתחנות כוח הוא תהליך יצור החשמל 
  .כדור הארץפני בצומח ובדומם על אוויר מזוהם פוגע בחי 



 ??אז מה הפתרון

 

 ?האוויראיך אפשר לצמצם את זיהום 



 אנרגטית  התייעלות הפתרון הוא 
 

 :הדרכים לעשות זאת הם



 !פחות דבריםלקנות 
 

 .  משחק או בגדלקנות עוד , להתחדשכולנו אוהבים 

 ?האם אנחנו באמת צריכים את מה שאנו קונים -בואו נחשוב רגע, אבל
 .בתהליך ייצור החשמל נגרם זיהום אוויר. כל מוצר חדש נוצר על ידי מכונות שצרכו חשמל 



 לחסוך בחשמל
 

 

 מתוך אתר האינטרנט אנרגיה בראש אחר*



 לחסוך בחשמל
 



 נסו למצוא מה בתמונה כל מה שאינו חוסך בחשמל



 

 

 

 
 

 כדור הארץשעת : הנכם מוזמנים ל

 24/3/2018: בתאריך 

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

 

היא שעה מיוחדת  כדור הארץ שעת 

מכבים את האורות  במהלכה . מאוד

לשעה שלמה בכל העולם ומשתדלים  

 .בחשמלשלא להשתמש 

 

שומרים על  בשעת כדור הארץ כולנו 

 !כדור הארץ ביחד

 

 חשוב מאוד בשמירה על כדור הארץלמיזם הזמנה  -ולסיום 
 וצמצום זיהום האוויר 



 ביחד נשמור על אוויר נקי


