
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בתאל פרלמן,     , מורלי צוות חינוך איגוד ערים: מרב יגר, אורי
גליה פלג, דניאל יוסף, נועם ואן דר האל, בטי כהן, יפעת וינרב, 

 שירה רשף.
 

 יום שיא
  התייעלות אנרגטית

 
 



 

 

 
 הגויות חסכוניות באנרגיה וידידותיות לסביבה נלהכרות עם התספורטיביות תחנות 

 .בזניות באנרגיה ופחות ידידותיות לסביבההגויות בזנוהת

 קליעה למטרה/השלכת טבעת על בקבוק או מקל .1

כמעט כל כלי התחבורה בהם אנו משתמשים כיום מונעים באמצעות דלקים. השימוש בדלקים 

 פגיעה בסביבה.לדלדלות משאבי טבע ויגורם לה

נפחית שימוש בכלי רכב פרטיים ונעבור להליכה . לצמצם את השימוש בדלקים  ננסה יחדבואו 

 ברגל, נסיעה על אופניים, נסיעה משותפת ונסיעה בתחבורה ציבורית.

 פחות !חסכוניות גם בפתרונות אלו יש אפשרויות חסכוניות יותר ו –שימו לב 

  החומרים הדרושים:

 טבעות להשחלה

נק'(, נסיעה בתחבורה  10:שיתוף נסיעות )יםהיגדמלאים חול העומדים על ה בקבוקים ארבע

 נק'( 30נק'(, הליכה ברגל ) 30נק'(, רכיבה על אופניים ) 20ציבורית )

 ותבים על הבקבוק את מספר הנקודות ומסדרים מהקל אל הקשה )שיתוף נסיעות קל ואופנייכו

 ורגל קשה(.

לוח מטרה עליו מסמנים את האזורים לפי רמת הקושי בהתאם לניקוד + חיצים  –לחילופין 

 לקליעה.

 

לקלוע את הטבעות לבקבוקים.  כל משתתף, בתורו, צריךכל משתתף מקבל מספר טבעות זהה. 

 וחוסכים יותר באנרגיה !ככל שרמת הקושי עולה, כך מקבלים מספר רב יותר של נקודות 

 

 יקפיצה לרוחק דירוג אנרגט .2

הה ומציינת רמה גב  A האותכל מכשיר חשמלי מסומן באות המסמלת את הדירוג האנרגטי שלו. 

מציינת את הגבול התחתון המותר מבחינת היעילות האנרגטית  G של יעילות וחסכון, והאות

  .)כלומר את צריכת החשמל המרבית המותרת(

הכנת פסי קרטון הצבועים בצבעים המתאימים  החומרים הדרושים:

והרחוק  Gהקרוב ביותר  –ומסומנים באותיות ומסודרים לפי סדר יורד 

 .Aביותר 

 יום ספורט

 , יפעת וינרבבטי כהן



הכי רחוק. המטרה היא  A-קרוב ונכי  Gעל האדמה כאשר את פסי הקרטון על האדמה מניחים 

 ולחסוך כמה שיותר חשמל. A-להגיע כמה שיותר קרוב ל

 

 באולינג .3

 לדוגמא:חסכוניים.  ת אנרגייההרגלי צריכובזבזניים  ת אנרגיההרגלי צריכ לכולנו 

: שימוש במייבש כביסה, נורות להט והלוגן, חימום מים בדוד חשמל, השארת הרגלים בזבזניים

 , הפעלת מזגן עם חלון פתוח. בחדר ריקאורות דולקים 

ת לד, שימוש באור טבעי, כיבוי : תליית כביסה על חבל, שימוש בדוד שמש, נורוהרגלים חסכוניים

 מכשיר חשמלי. 

 בואו בעזרת משחק באולינג פשוט ננסה לאמץ הרגלים חסכוניים !

: בקבוקים עם מעט חול )שלא יפלו בקלות רבה( כמספר ההיגדים. קרטונים החומרים הדרושים

 .כדור ,עליהם כתובים ההיגדים

עליה כותבים  ,או מניחים את הבקבוקים על תחתית מקרטון ,כותבים את ההיגדים על הבקבוקים

 את ההיגד. מפזרים את הבקבוקים ומתחילים לשחק באולינג.

בזבזניים  ת אנרגיהמטרת המשחק היא לנסות להפיל כמה שיותר בקבוקים המסמנים הרגלי צריכ

 החסכוניים.  ת האנרגייהולא לפגוע בהרגלי צריכ

 

 משיכת חבל מקורות אנרגיה .4

 הביקוש למשאבי אנרגיה הולך וגובר. מקורות האנרגיה לשימוש האדם נחלקים לשני סוגים:

  גז טבעי(ומקורות אנרגיה מתכלים שהשימוש בהם גורם לזיהום אויר )פחם, נפט. 

  מקורות אנרגיה מתחדשים שהשימוש בהם ידידותי לסביבה )מקורות אלו מבוססים בעיקר על

 .שמש, רוח ומים(

 האנרגיה סוגי את כותבים עליהם קרטונים, החבל מרכז לסימון סרט, חבל: הדרושים החומרים

 (.2 כפול)

מתחלקים לשתי קבוצות. על האדמה מסמנים אזור מרכזי ובו מקורות אנרגיה מתכלים: נפט, 

פחם, גז. ככל שמתרחקים מהמרכז לשני הצדדים מסמנים אזור ובו מקורות אנרגיה מתחדשים: 

נרגיית רוח, אנרגיה של מים בתנועה, אנרגיה גיאותרמית, דלקים ביולוגים. אנרגיית שמש, א

מטרתה של כל קבוצה היא למשוך את הסמן שעל החבל לאזור מקורות האנרגיה הידידותיים 

 לסביבה ולהמנע מאזור מקורות האנרגיה המתכלים.

 

 לימבו צריכת חשמל .5

נעודד את התלמידים ל הסביבה. בואו תהליך ייצור החשמל הינו תהליך שיש לו השפעה ניכרת ע

 לצרוך פחות חשמל ולהשפיע על הסביבה !

 שיחזיקו את הקצוות. משתתפים: מקל מטאטא או חבל, שני החומרים הדרושים



 

עוברים מתחת מקל/חוט אשר הגובה שלו מהרצפה מסמן את גובה צריכה החשמל. ככל  

 שמנמיכים את המקל מנמיכים את צריכת החשמל.

 

 תליית כביסהתחרות  .6

. במשחק זה בהשוואה לייבוש במכונת כביסה  חסכוני באנרגיההינו תהליך ייבוש כביסה בשמש  

דקות או עד סיום תליית  2יתחרו הקבוצות/תלמידים מי מצליח לתלות יותר פריטי לבוש במשך 

 כל פרטי הלבוש.

 : החומרים הדרושים

 ים ומתוחים בין שני עמודים/עציםשני חבלים קשור

 אטבי כביסה

 גיגית כביסה המלאה בפרטי לבוש )פחות או יותר באותו גודל(.

 

הן מי תולה יותר פריטים בזמן נתון/ מי מסיימת ראשונה את כל ישתי הקבוצות מתחרות בינ

 הפריטים בגיגית.
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יכולת הביצוע של המשפחה ברמה לאומית ומעל  ןבחשמל ובאנרגיה. חלק וךדרכים רבות לחס קיימות

 דירוג אנרגטי גבוה וחלקןמוצרי חשמל בעלי  ייצוראו  בניית תחנת כח ידידותית לסביבה , למשלהבודדת

 . משפחתית -ברמה האישית

בעת  סגירת חלונותאורות מיותרים,  כיבוילמשל:  -כל אחד מאיתנו יכול לבצע ,דרכים ברמה האישית

 אחר צריכת החשמל ועוד.  מעקב ,הפעלת מיזוג

 מצורפים כאן כללים שונים לחסכון בחשמל ובאנרגיה.

 .דלת הביתעל מגנט אותו ניתן לתלות על המקרר או  מוזמנים להכין מכללים אלו

 

 החומרים הדרושים: 

 מגנטים משומשים 

 טיוטה  דפי 

 טושים 

  דבק ומספריים 

 אופן ההכנה: 

מתוך הרשימה שלושה כללים לחסכון בחשמל  ובוחר נייר בגודל המגנטכל ילד מקבל מגנט, חותך חתיכת 

לנייר, מקשטים מעתיקים . את הכללים )ניתן להציע להפוך את הכללים לסיסמאות מקוריות( המצורפת

פרסומות או תמונה. מחכים שיתייבש ותולים על  עם הפרסומת(על הצד ומדביקים את הנייר על המגנט )

 המקרר. 

  כלליות לשימוש יעיל וחסכוני בחשמל:המלצות  

מטען לטלפון 

 סלולרי

 בשקע ברגע שהואהמטען צורך חשמל 

 .מהשקע את המטעןחשוב לנתק  -כשלא טוענים

רק מומלץ להקפיד לפתוח את דלת המקרר והמקפיא  -מראהמקרר הוא לא  מקרר

 .כשצריך

 .מכונת כביסה מפעילים רק בקיבולת מלאה מכונת כביסה

 .מסנן של מייבש כביסה לאחר כל הפעלהמנקים את ה כביסהמייבש 

 .שלא צופים כדאי לכבותכ חשמל. מסכי פלזמה צורכים  טלויזיה

 .מומלץ להפעיל קרוב לשעת הרחצה או באמצעות שעון דוד חשמלי

 .תות וחלונות פתוחים כשמזגן עובדאין להשאיר דל מזגנים

 .ממושכת מהבית כדאי לכבות מזגניםביציאה 

 .לנקות את המסננים בתחילת העונהחשוב 

 מעלות. 25מעלות,  ובקיץ  20עד  18בחורף :  טמפרטורהה ולכוון את 

 כללים לחיסכון בחשמל

 גליה פלג



 

 

 

 

 

לדאוג לכבות את  היא מהפעולות תיש הרבה פעולות שאפשר לעשות כדי להתייעל מבחינה אנרגטית. אח

. הבעיה היא שפעמים נכבה את האור נחסוך בזיהום אויר וגם נחסוך כסףאם  האור כשיוצאים מהחדר.

 רבות אנחנו שוכחים ומשאירים את האור בחדר דלוק גם אחרי שיצאנו ממנו.

אז הנה לכם תוצר מדליק שיזכיר לכם לכבות את האור, אותו תוכלו לשים מעל מתג האור בכיתה או 

 בחדר.

 

 החומרים הדרושים:

 אריזות קורנפלקס 

 צבעי גואש 

 מכחולים 

 טוש פרמננט 

 מחורר 

 חוט שפגט   

 ( 6חרוזים בעלי חור רחב )חרוזים ליחידה 

 דבק דו צדדי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שילוט מתגי האור בחדר / כיתה

 שירה רשף



        אופן ההכנה:

על קרטון הקורנפלקס את הדמות לפי השבלונה המצורפת.  . מציירים1

של  חשוב שהבסיס יהיה ישר ובאורך  .אפשר גם בכל צורה אחרת שתרצו

  ס"מ. 15-כ

. גוזרים את הדמות וצובעים כיד הדמיון הטובה עליכם. מחכים שהצבע 2

  יתייבש.

כותבים עם טוש הפרמננט על החולצה משפט לאחר שהצבע מתייבש . 3

 שמעודד לכבות את האור ביציאה מהחדר כמו:

קללל! , ביי! לא לשכוח זה אל תשכח לכבות את האור! , כבו את האור. 

 ר! וכו'...לכבות את האו

 . מחוררים חור אחד בכל רגל ואחד בכל יד4

 ס"מ. 10באורך  2סמ ו  25באורך  2 -חוטים  4. חותכים 5

חרוזים וקושרים  2. משחילים חוט ארוך אחד בכל רגל ומשחילים עליו 6

 קשר כדי שהחרוזים לא יפלו. כנ"ל עם החוטים הקצרים בידיים.

 .דו צדדי. מדביקים מאחור דבק 7

מדביקים על המתג של כיבוי האור בחדר או בכיתה ולא שוכחים לכבות  .8

 את האור!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ישראל היא ארץ חמה. רוב הימים בשנה הם ימים "שמשיים". ניתן לנצל את קרינת השמש הן 

 בתהליכי חימום והן לצורכי ייצור חשמל באופן ישיר.

הטכנולוגיה הנפוצה ביותר לניצול קרינת השמש היא שימוש בדודי שמש לחימום מים. בישראל נחסכת 

 מצריכת החשמל הביתית, באמצעות דודי שמש. 9%

 רווחית. -לתי מתכלה, לטווח הארוךיתרונות הטכנולוגיה: מאוד זמינה, לא מזהמת, משאב ב

קרים הופכים לחמים אך ורק על ידי אנרגית  בפעילות זו, נבנה דוגמה לדוד שמש ונראה כיצד מים

 השמש.

 

 החומרים הדרושים:

 

 כלים נוספים כלים בשימוש חוזר

  ליטר )אם אין,  2בקבוק שתייה

 ליטר( 1.5

 צבע גואש שחור ומכחולים 

 דבק חם 

  ליטר 0.5בקבוק שתייה  מספריים 

 נייר אלומיניום  

  שני קשים  

 
 אופן ההכנה:

   ליטר( 0.5השתייה הקטן )לוקחים את בקבוק. 

  ממלאים במים. 

  .)צובעים בשחור )ניתן לבחור בקבוק כהה במקום ואז אין צורך לצבוע 

 ( ומסמנים את האות 2לוקחים את בקבוק השתייה הגדול )לאורך רוב חלקו המרכזי של  כ ליטר

 הבקבוק. 

  .חותכים את הסימון בעזרת המספריים 

  מעט יותר  כך שהנייר מכסההגדול לוקחים חתיכת נייר אלומיניום ומכניסים אל תוך הבקבוק

 ממחצית הבקבוק.

  את כלי מוציאים את הפקקים ומחוררים בהם חור )בעזרת מספריים, מברג או סכין חד(, מסובבים

 קוטר הקש.החיתוך עד שנוצר חור בגודל 

 ור וסוגרים קצה פיה אחד עם דבק.מחברים את שני הקשים יחד, מדביקים את החיב 

 .מחזירים את הפקקים לבקבוקים ומכניסים את הבקבוק הקטן אל תוך הבקבוק הגדול 

 בניית דוד סולארי

 האל-נועם ואן דר



  משחילים את הקש הכפול )מהקצה בלי הדבק( דרך שני הפקקים וסוגרים עם דבק בכל פקק. יש

 לוודא שהקש התחתון מגיע לכחצי הגובה העליון של הבקבוק הקטן.

 

 בזוית או בעמידה את הבקבוק לכיוון השמש.לבסוף, מפנים 

 אם יש בתוכו מים.ההקש התחמם ו האםשעתיים ומנסים להרגיש  -ממתינים כשעה 

ברגע שמרגישים שקיימים מים חמים בתוך הקש, גוזרים את קצהו )או מסירים את הדבק(, לוחצים את 

 שני הבקבוקים ומוזגים מים חמים ונעימים על הידיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ניתן להכין הדגמה מבעוד מועד ולהעמיד בשמש. ברגע  -אם הזמן העומד לרשות הפעילות קצר -שימו לב
 השמש, ניתן להמחיש את חום המים  עם ההדגמה שהוכנה מראש.  דודישמסיימים את הבנייה של 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

לנצל את אנרגיית השמש להחלפת תהליכים צורכי מדינת ישראל היא מדינה שטופת שמש. ניתן ואף רצוי 
 חשמל כמו : בישול, חימום מים, תאורה ועוד.

 כסף ונפעל למען הסביבה. ךאם ננצל את אנרגיית השמש, נתייעל אנרגטית, נחסו

אנרגיית השמש היא משאב זמין בישראל . כדי להמחיש עד כמה אנרגיה זו זמינה לנו, בואו נצייר בעזרת 
 אנרגיה זו.

 החומרים הדרושים:

 יום שמשי 

 זכוכיות מגדלת כמספר המשתתפים 

 )פיסות עץ )מומלץ ורצוי בשימוש חוזר, פסולת או עודפים 

 עפרונות 
 

 אופן ההכנה:

 .צורה פשוטה או  יצייר בעיפרון כל משתתף  נחלק לכל אחד מהמשתתפים פיסת עץ וזכוכית מגדלת

 יכתוב את שמו.

  זה לוקח  -את קרני השמש על קווי המתאר של הצורה. סבלנותכעת, נמקד בעזרת זכוכית המגדלת

ץ עד מצב צריבה . צריבה זו יש לכוון אט זמן אבל כעבור כמה דקות, קרני השמש יחממו  את הע

 אט לאורך קווי המתאר של הצורה.

 ליצור משפט שכל משתתף מכין חלק ממנו,  -ניתן ליצור עבודה משותפת -בתכנון מוקדם -שימו לב

 עבודה קבוצתית ועוד ועוד. ליצור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ציור על עץ 

 בתאל פרלמן


