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תלמידים יקרים,
צוותי המדעים של חט"ב אורט תעופה וחלל וחט"ב דקל וילנאי אורט שמחים להגיש לכם את
האסופה במדעים לכיתה ז' .באסופה תמצאו רקע מדעי על כל נושא ,מטרות הלימוד בכל
נושא ותרגול .האסופה הינה חלק מתכנית הלימודים במדעים.
התכנים המובאים באסופה ,לוקטו ונערכו מתוך ערכות ה.ל.ה של משרד החינוך ומתוך
תכניות שפתחו צוותי המדעים.
ללימודי המדעים והטכנולוגיה ישנה חשיבות רבה בהכנתכם לקראת השינויים והקדמה
שמביאה איתה המאה ה.21 -
בשנה זו הנכם נגשים למבחן מפמ"ר .אי לכך נדרשת מכם רצינות רבה ,התמדה והשקעה
במהלך שיעורי המדעים .אנו בטוחות שתמצאו את לימודי המדעים מעניינים ,רלוונטיים
ופוריים.

בברכת הצלחה

צוותי המדעים

חט"ב אורט תעופה וחלל

חט"ב דקל וילנאי אורט
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נושא  :1חומרים תכונות ושימושים
(ערכות ה.ל.ה משרד החינוך ומכון ויצמן)
מבוא
מטרת העל של הוראת הנושא :התלמידים יכירו וימיינו סוגים שונים של חומרים על-פי
תכונותיהם ,יזהו ויאפיינו את מצבי הצבירה השונים של החומר ואת המעברים ביניהם.
התלמידים ירכשו מיומנויות תצפית ומדידה ,ייצוג מידע בצורה חזותית (בעיקר באמצעות טבלה)
וינסחו טיעון.

רעיונות מרכזיים
 .1חומרים מאופיינים על -פי ההרכב והתכונות שלהם.
 .2גוף מאופיין על-פי החומר/ים שממנו (מהם) הוא עשוי ,צורתו ,מסתו ונפחו.
 .3קיים קשר בין תכונות החומרים והשימושים בהם.
 .4בחומרים יכולים להתרחש שינויים פיזיקליים שאינם משנים את הרכב החומר.
 .5בכל תהליכי השינוי בחומרים ,נשמרת המסה הכוללת.
 .6קליטה או פליטה של חום על ידי גוף יכולה לגרום לשינויים בחומר ,כגון שינוי במצב
הצבירה.
מטרות הלמידה של הנושא (בתחומי התוכן והמיומנויות):
 .1התלמידים יבחינו בין "גוף" לבין חומר ויקשרו ביניהם.
 .2התלמידים יאפיינו חומר על פי מכלול תכונותיו.
 .3התלמידים יחקרו ויסבירו באמצעות דוגמאות את הקשר בין תכונות חומרים לשימוש בהם
בחיי היומיום.
 .4התלמידים יערכו השוואות והתאמות בין חומרים לתכונותיהם ולשימוש בהם.
 .5התלמידים יחקרו באמצעות ניסויים ותצפיות שינויים בחומרים בעקבות חימום וקירור
ויסיקו מסקנות.
 .6התלמידים יערכו תצפיות וידווחו עליהן.
 .7התלמידים ישתמשו באופן מושכל במכשירים שונים למדידת נפח ומסה.
 .8התלמידים יקראו וייצגו מידע באופן מושכל ומדעי (טבלה ברמת הקנייה בסיסית).
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הנושא "חומרים תכונות ושימושים" מחולק לשלושה תת נושאים :
.1

תכונות של חומרים

.2

מסה ,נפח וצפיפות

 .3מצבי הצבירה של החומר והמעברים ביניהם
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חומרים

מופיעים סביבנו כ -

"גופים"

1

מאופיינים ע"י

אשר להם

מסה

צורה

נפח

יכולה להיות

נמדדים על-ידי
הנדסית

תכונות

לא הנדסית

מכשירי מדידה
ומבוטאים על-
ידי

יחידות מידה תקניות

הולכת חום

הולכת חשמל

דליקות

מסיסות

צפיפות

שקיפות

קשיות
3, 2

מצב צבירה

יכול להיות...

מוצק

רתיחה ,התאדות

התכה
הקפאה

נוזל

התעבות

גז

המראה (סובלימציה )
רִ יּבּוץ (דֶּ ּפֹוזִי ְציָה)
1

"גוף" הוא עצם מוגדר (על ידי מסה ,נפח וצורה) העשוי מחומר/ים .גרגר מלח ,מים בבקבוק ואוויר בתוך צמיג הם

דוגמאות לעצמים מוגדרים ,בעלי צורה ,שניתן למדוד את נפחם ומסתם .חלק מהעצמים המוגדרים הם מוצרים
טכנולוגיים ,כגון :כסא ,עיפרון ומטריה.
לחומר תכונות שתלויות בכמות החומר (אקסטנסיביות) ,למשל ,מסה ונפח ותכונות שאינן תלויות בכמות החומר
(אינטנסיביות) למשל ,צפיפות.
 2א .קיימים יותר משלושה מצבי הצבירה .ברמת חט"ב נתייחס רק לשלושה מצבי הצבירה העיקריים :מוצק ,נוזל וגז.
ב .חשוב להדגיש שהאבחנה בין חומר נוזלי לחומר מוצק איננה חד משמעית ,אלא הדרגתית ,על רצף.
ג .תכונות החומרים תלויות בטמפרטורה ובלחץ .בדרך כלל דנים בתכונות החומרים בתנאי החדר אלא אם כן מצוין
אחרת במפורש.
 3חשוב להדגיש שלא כל החומרים מופיעים בכל מצבי הצבירה ,לדוגמה :נייר לא יכול להיות נוזל ,בחימום הוא נשרף,
כלומר משנה את מבנהו הכימי.
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תת  -נושא  :1תכונות של חומרים ושימושים
רקע מדעי
חומר מאופיין על פי מכלול תכונותיו .ערכה זו תעסוק בעיקר בתכונות פיזיקליות ותתייחס
לתופעות השונות ברמת המאקרו.
להלן דוגמאות אחדות לתכונות של חומרים:
מצב צבירה  -תכונה של חומר המתארת את אופן הצטברותם של החלקיקים מהם הוא בנוי.
בשלב זה ילמדו התלמידים לזהות ולאפיין את שלושת מצבי הצבירה (מוצק ,נוזל וגז) ואת
המעברים ביניהם ברמת המאקרו.
צפיפות (מסה סגולית) של חומר מלמדת על כמות החומר (מסה) שנמצאת בנפח נתון (צפיפות=
מסה/נפח) .חומר "כבד"* הוא חומר בעל צפיפות גבוהה וחומר "קל"* הוא חומר בעל צפיפות
נמוכה .תכונה זו תידון בהרחבה בתת-הנושא השני העוסק גם במסה ובנפח.
אופטיות  -תכונות אופטיות של חומר מתארות את תגובת ה חומר לאור הפוגע בו( .העברה,
החזרה ,שבירה וכדומה)  .לדוגמא ,שקיפות היא תכונה המתארת את יכולת החומר לאפשר מעבר
קרני אור דרכו.
מוליכות חשמלית  -תכונה המתאר ת את יכולתו של החומר להעביר דרכו זרם חשמלי .קיימות
דרגות שונות של מוליכות חשמלית .בקצה האחד של הסקלה הרציפה של הדרגות השונות של
ההולכה החשמלית ,ניתן למצוא חומרים המוליכים חשמל היטב ומכונים "מוליכים" (כמו יסודות
מתכתיים מסויימים) ובקצה השני של הסקלה נמצאים חומרים שמוליכותם זניחה ומכונים
"מבדדים" (כמו עץ ,פלסטיק פשוט וקלקר).
מוליכות חום – תכונה המתארת את מידת העברת החום על ידי החומר.
תכונות מכניות -תכונות המתארות את תגובת (התנהגות) החומר בעקבות פעולת כוחות חיצוניים
עליו ,למשל :חוזק – תכונה המתארת עמידות החומר בפני כוחות מתיחה ו/או לחיצה ו /או
קריסה; אלסטיות – תכונה המתארת את יכולתו של חומר שהופעל עליו כוח לחזור למצבו
פלסטיות – יכולת החומר לשנות את צורתו
הראשוני לאחר שהופסקה הפעלת הכוח עליו;
כתוצאה מהפעלת כוח עליו .עם הפסקת הפעלת הכוח החומר איננו חוזר לצורתו הקודמת ונשאר
בצורתו החדשה; קשיות – יכולת החומר לעמוד בפני נעיצה ,שריטה ושינוי צורה.
מסיסות  -תכונה של חומר המתארת את היכולת שלו להיות מומס בחומר אחר (הממס) ,כך
שתיווצר תמיסה (תערובת הומוגנית) .בשלב זה נלמדת תכונת המסיסות ברמת המאקרו ובערכת
ה.ל.ה שתפותח לכיתה ח' תלמד תכונה זו בהרחבה וברמת המיקרו.
דליקות – תכונה של חומרים הקשורה ליכולת שלהם לבעור בנוכחות חמצן.
* הערה לגבי ייחוס התואר "כבד" או "קל" לחומר – הכוונה היא למסה הסגולית (הצפיפות) של החומר,
כלומר תואר יחסי הנובע מהשוואה בין שני חומרים בעלי נפח זהה אך מסה שונה.

תכונות הגזים המרכיבים את האוויר
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האוויר הוא תערובת של גזים .באוויר החדר יש כ  78%גז חנקן ,כ  21%גז חמצן ,כ  0.03%פחמן
דו חמצני והשאר גזים נוספים (כגון מימן וארגון) המהווים פחות מאחוז אחד .
החמצן הוא אחד ממרכיבי האוויר .בטמפרטורת החדר ,החמצן הוא גז חסר צבע וריח ,מעודד
בעירה וחיוני לנשימה .הפחמן דו-חמצני אף הוא גז (בטמפרטורת החדר) חסר צבע וריח ,הוא
חומר שמכבה בעירה ,הוא כבד מהאוויר ונפלט בנשימה (הנזק נגרם אם הוא לא נפלט ומצטבר
בגוף) .המימן הוא גז חסר צבע וריח ,קל מהאוויר ונפיץ .השימושים בגזים אלו נקבעים במידה
רבה בהתאם לתכונותיהם.
שימושים בידע אודות תכונות החומרים לצרכי האדם
הידע אודות תכונות חומרים מאפשר להתאים את החומר למוצר שאותו מעוניינים לייצר.
לדוגמא ,ליצירת משקפי שמש יש להשתמש בידע אודות התכונות האופטיות של החומר ממנו
יותקנו העדשות .השימוש בידע אודות תכונות חומרים יכול לבוא לידי ביטוי בפעולות יומיומיות
כמו לדוגמא ,הידיעה שהחמצן שבאוויר חיוני לנשימה ,תחייב לצוללנים להצטייד במיכל חמצן
במעמקי הים ,בתהליך הכנת קפה נעשה שימוש בידע אודות מסיסותו של הסוכר במים
בטמפרטורות שונות ולערבוב מרק לוהט ישתמש אדם בר-דעת בכף העשויה מעץ שתבודד את
החום.

תת -הנושא  :2מסה ,נפח וצפיפות
רקע מדעי
"גוף" עשוי מחומר/ים ומאופיין על ידי צורתו ,מסתו ונפחו .דוגמאות לגופים :טיפת מים ,מים
בבקבוק ,גרגר מלח ,אבן ,כוס והאוויר בתוך צמיג המכונית.
מסה היא כמות החומר של הגוף; מדידת מסה נעשית באמצעות מאזניים .מסה של גוף אינה
משתנה כאשר משנים את צורתו ,היא נשמרת כל עוד לא מוסיפים או גורעים ממנו חומר .המסה
נמדדת בדרך כלל ביחידות של גרם וקילוגרם.
בשונה ממסה ,משקלו של גוף מציין את גודל הכוח שבו מושך כדור הארץ (או גרם שמים אחר)
את הגוף .בעוד שמסה נשמרת קבועה בכל מקום ,משקלו של גוף יכול להשתנות בהתאם למקומו,
כלומר בהתאם לכוח המשיכה הפועל עליו .למשל ,משקל גוף על פני הירח יהיה שונה (במקרה זה
קטן) ממשקלו על כדור הארץ ,אך מסתו תשמר קבועה .בשפה יומיומית אנו מדברים על משקל
ו"שוקלים" גופים (כמו משקל גופנו או משקל האבטיח) בעוד שלמעשה נמדדת מסתם של הגופים.
כל גוף תופס מקום במרחב .נפח של גוף מציין כמה מקום תופס הגוף במרחב .נפחו של גוף מסוים
תלוי בטמפרטורה ובלחץ שבו הוא נמצא .ניתן למדוד נפח של גוף מוצק ,נוזלי או גזי באמצעי
מדידה שונים .גוף מוצק בעל צורה הנדסית מוגדרת ,יכול להמדד באמצעות סרגל והערכים
שנמדדו יוצבו בנוסחה המתאימה לחישובו .נפחו של גוף מוצק חסר צורה הנדסית מוגדרת (כגון
אבן) ,ימדד למשל באמצעות "דחיית מים" ,כלומר הכנסתו למשורה ובה מים בנפח ידוע .נפחו של
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נוזל ימדד בהתאם לכלי שבו הוא נמצא והמקום שהוא תופס בו .אם הכלי מכוייל (כמו במשורה
או כלי לא הנדסי שכוייל לצורך המדידה) ניתן לקרוא את נפחו ,ובכלי מוגדר הנדסית ניתן גם
למדוד ולחשבו בהתאם .גם לגז יש נפח ,נפח הגז הוא כנפח חלל הכלי שבו מצוי הגז .נפח של גוף,
במצב מוצק ,נוזל או גז ,נמדד בדרך כלל ביחידות של סמ"ק (או מיליליטר [מ"ל]) וליטר.
צפיפות של חומר מלמדת על כמות החומר (מסה) שנמצאת בנפח נתון (צפיפות= מסה/נפח) .חומר
"כבד" הוא חומר בעל צפיפות גבוהה וחומר "קל" הוא חומר בעל צפיפות נמוכה .לגופים בעלי נפח
זהה העשויים מחומרים שונים ,תהיה מסה שונה .לא ניתן למדוד צפיפות באופן ישיר ,אלא יש
לחשב אותה על ידי חלוקת המסה שנמדדה בנפח שנמדד בהתייחס לאותו גוף .צפיפות היא תכונה
אינטנסיבית ,כלומר תכונה שאיננה תלויה בכמות החומר (בשונה ממסה ונפח שהן תכונות
אקסטנסיביות ,כלומר תלויות בכמות החומר ונמדדת ביחידות של גרם /סמ"ק.

תת-הנושא :3מצבי הצבירה של החומר והמעברים ביניהם
רקע מדעי
מצב הצבירה של חומר מתאר את אופן הצטברותם של חלקיקי החומר .מצבי הצבירה השכיחים
הם מוצק ,נוזל וגז ולכל אחד מהם תכונות מאפיינות .בתנאי לחץ וטמפרטורה קבועים ,לגוף במצב
צבירה מוצק צורה ונפח קבועים ,לגוף במצב צבירה נוזלי יש נפח קבוע אך צורתו נקבעת בהתאם
לכלי שבו הוא נתון ,וגוף במצב צבירה גז מתפשט באופן אחיד בחלל הכלי שבו הוא נתון ,כך שנפחו
וצורתו נקבעים בהתאם לחלל הכלי .הגבולות בין מצבי הצבירה אינם חד-משמעיים; חומרים
רבים נמצאים על הרצף שבין מצב צבירה נוזל למוצק (כמו דבש ,סיליפטים ,חמאה ועוד) .חומרים
רבים יכולים לעבור ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר בתהליכי קירור וחימום*  .התהליך שבו
גוף במצב צבירה מוצק עובר למצב צבירה נוזל נקרא התכה (או היתוך) והוא מתרחש כתוצאה
מפעולת חימום .התהליך שבו גוף במצב צבירה נוזל עובר למצב צבירה מוצק נקרא הקפאה (או
התמצקות) והוא מתרחש כתוצאה מפעולת קירור .התהליך שבו גוף במצב צבירה נוזל עובר למצב
צבירה גז נקרא התאדות (או אידוי ,התנדפות) והוא מתרחש כתוצאה מפעולת חימום; תהליך
נוסף הוא רתיחה שגם בו חומר עובר ממצב צבירה נוזל לגז .בעוד שתהליך ההתאדות מתרחש
מפני שטח החומר ובכל טמפרטורה ,תהליך הרתיחה מתרחש מכל גוף החומר ורק בטמפרטורה
התעבות (או
ובלחץ מסוימים .התהליך שבו גוף במצב צבירה גז עובר למצב צבירה נוזל נקרא
עיבוי) והוא מתרחש כתוצאה מפעולת קירור .חומרים רבים סביבנו אינם יכולים לעבור ממצב
צבירה אחד למשנהו; לדוגמא :נייר לא יכול לעבור למצב צבירה נוזל או גז ,בחימום הוא נשרף
ומשנה את הרכבו הכימי .ישנם חומרים (כגון ,יוד ופחמן דו חמצני) ,אשר עוברים ממצב צבירה
מוצק ישירות למצב צבירה גז .תהליך זה נקרא המראה או סובלימציה ( באנגלית (Sublimation
והתהליך ההפוך להמראה (שבו גז הופך ישירות למוצק)

נקרא ִריּבּוץ או ֶדּפוֹזִ יצְ יָה ( באנגלית
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 .)Depositionלמשל ,אדי מים שנמצאים במקפיא יכולים בתנאים מתאימים ל עבור דפוזיציה
ולהפוך לקרח.
* בפעולת קירור גורעים אנרגית חום מהמערכת ואילו בפעולת חימום מוסיפים אנרגית חום
למערכת.

מהו מדע? פעילות מתוקשבת
 .1במה לדעתכם עוסק המדע?
 .3במה לדעתכם עוסקים מדענים?
מאפיינים
מהן מטרותיו של המדען?
מהן שאיפותיו?
מהם הכלים שבהם הוא משתמש?
מהו הפיתרון (תוצר) ששואף המדען להגיע?

מדען

 .3ציירו במחברתכם מדען.
 .4צפו בסרטון הבא ורשמו את כל הנושאים שבהם עוסק המדע( .ניתן לצפות מספר פעמים).
feature=related&http://www.youtube.com/watch?v=JJOOowG7Cwo
 .5אילו דברים חדשים למדתם מהסרטון?
 .6היכנסו לויקיפדיה ובדקו והעתיקו את ההגדרות של המושגים הבאים:
א .כימיה ב .פיסיקה ג .ביולוגיה ד .תגלית ה .המצאה
 .7חוקרים רבים תרמו לקידום המדע .בואו נכיר חלק מהם .היכנסו לויקיפדיה וסכמו בקצרה על  5מבין האישים
הבאים (מתי חי ,היכן חי ומה גילה/המציא):
א .דארווין http://www.matar.ac.il/inventors/09.02.asp
ב .אנתוני ואן לבנהוק http://www.matar.ac.il/inventors/99.10.asp
ג .דמוקריטוס http://stwww.weizmann.ac.il/tech-center/mot-net/teachers/edna-lebel/Democrates.htm -
ד .ווטסון וקריק http://www.matar.ac.il/inventors/08.06.asp
ה .אלכסנדר פלמינג http://www.matar.ac.il/inventors/06.08.asp
ו .ליאונרדו דה וינצ'י http://www.matar.ac.il/inventors/15.04.asp
ז .עדה יונת -
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA
ח .אילן רמוןhttp://www.cet.ac.il/israspace/about-ilan.asp -
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ט .מארי קיריhttp://www.matar.ac.il/inventors/07.11.asp -
י .לואי פסטר http://www.matar.ac.il/inventors/27.12.asp -

 .8בחרו שם נוסף מהארונות באשכול הכינו עליו תעודת זהות ,הדפיסו ותגישו למורה (עמ' )1

דפי עבודה במדעי החומר לכיתה ז'  :גזים באוויר ובחלל
א .הגזים שבאוויר
כדור הארץ עטוף בשכבת אוויר הנקראת  :אטמוספֵ ירה (מקור המילה – בשפה היוונית  :אטמוס
ירה = כדור)  .רוב האוויר נמצא עד גובה של כ 10 -ק"מ  ,וככל שמתרחקים מפני
= אווירְ ,ספֵ ָ
כדה"א האוויר מידלדל  ,צפיפותו פוחתת  ,עד שבגובה כ 500 -ק"מ אין אוויר כלל  ,וזה גבול החלל
.
רקיע ושָ מַ יִ ם הם נקודת המבט האנושית לתיאור החלק הניגלה לעין של האטמוספירה  .בהם
מרחפים העננים  ,ניראים ברקים וטסים מטוסים  .השמש  ,הירח ושאר הכוכבים רחוקים מאוד
מכדה"א .
גזים אחרים

חנקן

חמצן
אוויר יבש ונקי הוא תערובת של כמה גזים  :חנקן שמהווה את רובו – כמעט  , 80%חמצן שנמצא
בו בכמות גדולה – כמעט  , 20%והמעט שנותר הוא גזים שונים  .בד"כ מתווספים לאוויר אידי-
מים ומזהמים שונים (גזים שנפלטים בתעשייה ,מהתחבורה ובהתפרצויות געשיות  ,וחלקיקי-פיח
ואבק) .
ההרכב המיוחד של האוויר הוא שמאפשר את תפקידיו  :הגנה מקרינה מסוכנת שמקורה בשמש
או בחלל  ,מעבר של קרינה חשובה לקיום החיים שאיננה מסוכנת  ,אספקת חומרים חיוניים
לתהליכי החיים של צמחים ובעלי חיים (נשימה בכולם  ,פוֹטו ִֹסינְתֶ זָ ה בצמחים)  ,עידוד או מניעת
בעירה  ,מניעת חדירת חום רב מדי לכדה"א ועצירת בריחת חום בשעות החשיכה .

חנקן
מרבית האוויר (כ ) 80% -הוא גז החנקן  .החנקן מהווה מרכיב חשוב של החלבונים והחומר
התורשתי בעולם החי והצומח  ,ולכן חשוב לספק אותו לגידולים החקלאיים – הוא מרכיב חיוני
בדשנים .
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צפיפותו מעט קטנה מזו של האוויר  ,נקוד ת ההיתוך שלו  , - 210 °C :נקודת הרתיחה 196 °C :
  ,מכאן שבתנאים רגילים הוא גז  .אין לו ריח  ,צבע או טעם  .בסביבת חנקן טהור לא תתקייםבעירה .
מעניין לדעת :




מפיקים אותו מאוויר שקורר לטמפ' של  - 200 °Cוהפך לנוזל כחלחל  ,ובשלב השני מחממים
את האוויר הנוזלי  ,כך שהחנקן יהפוך לגז בטמפ' הרתיחה שלו  ,בעוד החמצן שבאוויר נותר
נוזל .
החנקן משמש לייצור חומרים שונים לתעשייה  ,להכנת חומרי נפץ  ,דשנים .
חנקן נוזלי משמש לקירור בתהליכי ייצור  ,וגם להקפאת רקמות של תאים וטיפול ביבלות .

שאלות :
 .1מהי אטמוספירת כדור הארץ ? אלו חומרים מרכיבים אותה ואיזה חלק ממנה מהווה כל אחד
מהם ?
 .2מדוע רצוי שהרכב האוויר יישמר כפי שהוא  ,ופעילות האדם לא תוסיף לו חומרים אחרים ?
 .3על איזה עיקרון מדעי מתבססת הפקת החנקן בתעשייה ?

חמצן
החמצן מהווה כ 20% -מהאוויר  .הוא אחד החומרים המרכיבים את המים  ,החול וחומרים רבים
שבגוף היצורים החיים כמו  :חלבונים  ,פחמימות ושומנים .צורה מיוחדת שלו – אוֹזוֹן – קיימת
בגובה  15-35ק"מ מעל פני כדה"א והיא מגנה עלינו מקרינה מזיקה של השמש .
צפיפותו מעט גדולה מזו של האוויר  ,נקוד ת ההיתוך שלו  , - 219 °C :נקודת הרתיחה 183 °C :
  ,מכאן שבתנאים רגילים הוא גז  .אין לו ריח  ,צבע או טעם  .חמצן איננו בוער  ,אךנוכחותו חיונית לקיום תהליך הבעירה של חומרים דליקים וגם לנשימה .
יצורים החיים במים נושמים חמצן גזי המומס במים  .החמצן הוא אחד
ממרכיבי הגז פחמן
דו-חמצני ,שנפלט בתהליכי נשימה ובעירה .פרטים על גז זה בהמשך .
מעניין לדעת :







מפיקים אותו מאוויר שקורר לטמפ' של  - 200 °Cוהפך לנוזל
כחלחל  ,ובשלב השני מחממים את האוויר הנוזלי  ,כך שניתן
לאסוף את גז החנקן  ,בעוד החמצן שבאוויר נותר נוזל  ,שניתן להכניסו למיכל פלדה .
אפשר גם להפיקו תוך העברת זרם חשמלי במים  .כך ניתן לאסוף את שני הגזים מרכיבי
המים  :חמצן ומימן .
החמצן משמש בתעשייה לייצור חומרים שונים ובתהליכי הפקת מתכות .
הוא מהווה מרכיב בחומר ההרדמה "גז הצחוק" ומשמש בהחייאה ובטיפול במתקשים לנשום
.
חשיפת פגים לריכוזי חמצן גבוהים מדי עלולה לגרום לעיוורון .החמצן עלול להיות מסוכן
לצוללנים .
צורה נוספת של חמצן נקראת  :רדיקלים חופשיים  ,הגורמים להזדקנות ולסרטן .
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הצמחים אחראים לכך שאוויר כדה"א מכיל חמצן ! הם פולטים אותו בתהליך הפוטוסינתזה
.

במעבדה :



תוך כדי חימום גבישי ָקלִ י סגולים ייפלט חמצן ונאסוף אותו למבחנה מלאה במים( .החמצן
ידחק את המים במבחנה וימלא את מקומם) .
נכניס ֵקיסָ ם עוֹמֵ ם (קיסם דולק באש קטנה וחלשה) לתוך מבחנת החמצן .

שאלות :
 .1מי גרם להופעת החמצן באטמוספרת כדור הארץ ? מה שמו של התהליך ?
 .2מדוע החמצן חיוני לחיים ?
 .3איזה תהליך איננו יכול להתרחש בלא נוכחות של חמצן ?
 .4מה קורה לקיסם עומם בנוכחות של חמצן ?

פחמן דו-חמצני (= דו-תחמוצת הפחמן = )CO2
כמות הפחמן הדו-חמצני באוויר – קטנה למדי  ,רק כ –  , 0.03%והוא נפלט לאוויר בתהליכי
נשימתם של היצורים החיים  ,בתהליכי תסיסה של חיידקים ופטריות  ,תוך כדי ריקבון  ,בתהליכי
הבעירה של חומרי דלק בתעשייה  ,בייצור חשמל  ,בתחבורה  ,וגם בהתפרצויות געשיות ושריפות
של שטחי צומח .
הוא כבד מהאוויר  :צפיפותו גדולה פי  1.5מזו של האוויר  .הפחמן הדו-חמצני עובר המראה
בטמפ'
 , - 78 °Cממצב מוצק המכונה "קרח יבש" למצב גזי  .אין לו ריח  ,צבע או טעם  .גז זה ידוע
כמכבה בעירה  ,ואכן משתמשים בו במטפים לכיבוי אש .
מעניין לדעת :
 הפחמן הדו-חמצני נקלט יחד עם מים ואור השמש ע"י צמחים בלבד בתהליך הקרוי :
פוטוסינתזה  ,בו הם מייצרים את הגלוקוז וממנו את החומרים שמרכיבים את גוף הצמח .
תוך כדי תהליך זה הם פולטים חמצן לאוויר .
 מייצרים מי-סודה ומשקאות מוגזים ותוססים תוך החדרת פחמן דו-חמצני לנוזל הממותק .
 פחמן דו-חמצני שנפלט בתסיסת שמרים משמש להתפחת בצקים וייצור בירה ויין .
 משתמשים בקרח יבש להקפאת מוצרים מבלי שיירטבו  ,כיוון שהוא אינו הופך לנוזל .
יקטוֹר (=חומר בוחן) לפחמן דו-חמצני  :היא משנה את הצבע שלה
 תמיסת פֶ נוֹל היא ִאינ ְִד ָ
מוורוד לשקוף רק במגע עם פחמן דו-חמצני .
 אם נמשיך לפלוט פחמן דו-חמצני לאוויר בכמויות גדולות  ,הוא ייצור מעין שמיכה סביב
כדה"א שתמנע יציאת חום  .לזה קוראים " :אפקט החממה" ,שיגרום לבעיות אקולוגיות
חמורות כמו  :התחממות כדה"א  ,הפשרת קרחונים ועוד בעיות רבות לתושבי כוכב זה .
13

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

במעבדה :





נשפוך חומצת מלח על חתיכות אבן-שיש ונמלא מבחנה בגז פחמן דו-חמצני  ,שייווצר תוך כדי
התגובה בין חומרים אלו .
נכניס גפרור דולק לפתח המבחנה .
נזרים פחמן דו-חמצני דרך צינורית לתחתיתה של כוס עליה מודבקים שני נרות דולקים :
האחד קצר והשני ארוך  ,וניראה מי מהם ייכבה ראשון .
ננשוף לתוך מבחנה המכילה תמיסת פנול ורודה  ,ונתבונן בשינויי הצבע שלה תוך כדי
חשיפתה לפחמן הדו-חמצני שיוצא מהריאות שלנו .

שאלות :
 .1מהם המקורות לפחמן דו-חמצני באטמוספירת כדור הארץ ?
 .2מה יקרה לבלון ממולא בפחמן דו-חמצני  ,אם יעזבו אותו ? מדוע ?
 .3כיצד מסייע הפחמן הדו-חמצני לכיבוי שריפות ?
 .4מדוע בניסוי עם שני הנרות  ,הנר הנמוך כבה ראשון ?
 .5מדוע חובה לאוורר חדר שאנשים רבים שוהים בו או כשמופעל בו תנור-נפט (או אח המופעל
בעצים)?
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ב .הגז שבחלל  :מימן
החומר הנפוץ ביותר ביקום  ,שמהווה את פנים גופם של הכוכבים וגם כגז בין-כוכבי הוא  :מֵ ימָ ן .
מקור שמו הלועזי ( ִה ְידר ֹו ֶגנְיּום) – מהשפה היוונית ופירושו  :יוצר מים  ,וזאת משום שבכדור הארץ
המימן הוא אחד משני החומרים שמרכיבים את המים  .מימן מהווה מרכיב חשוב בגופם של
צמחים ובע"ח וגם בחומרי הדלק שנוצרו מהם  :נפט ופחם  .באוויר העוטף את הכוכב שלנו כמותו
כמעט אפסית .
צפיפותו נמוכה ביותר  ,נקוד ת ההיתוך שלו  , - 259 °C :נקודת הרתיחה - 253 °C :
 ,מכאן שבתנאים רגילים הוא גז  .אין לו ריח  ,צבע או טעם  .גז זה הוא חומר דליק
מאוד ולכן משמש כיום בהנעת טילים לשיגור מעבורות וחלליות  ,וכבר פותחו מנועי
מכוניות שמבוססים על מימן כחומר דלק  .היתרונות האדירים בשימוש בו כחומר
דלק  :מופקת ממנו כמות אנרגיה גדולה מאוד  ,וכשהוא נשרף התוצאה היא מים –
כלומר אין פליטת זיהום !
מעניין לדעת :






אפשר להפיקו תוך העברת זרם חשמלי במים  .כך ניתן לאסוף את שני הגזים מרכיבי המים :
חמצן ומימן .
בעבר השתמשו במימן למילוי ספינות אוויר ובלונים כיוון שהוא קל מהאוויר .בשנת 1937
ְּבּורג ובשריפה נהרגו  36בני אדם .בעקבות זאת
נידלק המימן שבספינת האוויר הגרמנית ִהינ ְֶדנ ְ
וקּודמָ ה הטיסה במטוסים .
ְ
 ,הופסק שימוש זה
בגז המימן משתמשים בתעשייה – לייצור חומרים (מרגרינה  ,למשל) וגם במעבדות-מחקר .
יש העוסקים בפיתוח פצצות מימן  ,שעוצמתן גדולה פי כמה מעוצמת פצצת אטום .
כיום יש ניסיונות לפיתוח תחנות כוח לייצור חשמל שתופעלנה במימן .

במעבדה :




נשפוך חומצת-מלח על גרגרי ָאבָ ץ ונמלא בלון בגז המימן שיעלה תוך כדי התגובה בין חומרים
אלו .
נקרב גפרור דולק לפתח מבחנה הפוכה ומלאה במימן ,ונקשיב לקול שיתקבל תוך כדי שריפת
המימן.
נכניס מימן לאמבט מי-סבון  ,כך שייווצרו בו בועות-מימן גדולות  .נזרוק עליהן גפרור דולק ,
שידליק את המימן בקול פיצוץ (לכן מכנים את המימן " :הגז הרועם") .

שאלות :
 .1היכן יש מימן בכדור הארץ ? אלו חומרים הוא מרכיב ?
 .2באוויר העוטף את כדור הארץ כמעט ואין מימן  .מאיזה חומר מפיקים מימן הדרוש לתעשייה
 .3מה כבד יותר (כלומר  :למי יש צפיפות גדולה יותר)  :המימן או האוויר ? נמק .
 .4איזו תכונה של המימן עושה אותו מסוכן למילוי כדורים פורחים ובלונים ?
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 .5מדוע אומרים שהמימן הוא דלק העתיד ? מהם יתרונותיו כחומר דלק לעומת הפחם והנפט ?
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טבלה לריכוז מידע אודות הגזים שבאוויר ובחלל

שמו של הגז:
מה ידוע עליו?

חנקן

חמצן

N

O

פחמן דו-חמצני =
דו-תחמוצת הפחמן
CO2

כמותו באוויר ב% -
קל או כבד מהאוויר?
צבע  ,ריח ,טעם
האם הוא דליק ?
האם הוא רעיל?
איך נזהה אותו
במעבדה ?
תפקידו בטבע (= אלו
חומרים הוא מרכיב?
באלו תהליכים הוא
משתתף ? )
שימושיו לתועלת
האדם

שאלות
 .1מיהו היוצא דופן מבין הגזים הבאים :חמצן ,פחמן דו-חמצני ,אוויר ,מימן .נמק בחירתך!
 .2לפניך  3בקבוקים  :באחד – חמצן ,בשני – פחמן דו-חמצני ,בשלישי – מימן .מה תעשה כדי
לדעת איזה גז יש בכל בקבוק ? איך תסיק מסקנות לגבי זהותו של הגז  ,מתוך תוצאות
הניסוי ?

 .3חבר בקו את שמו של הגז מטור א' אל התיאור המתאים שלו בטור ב'.
טור ב'
טור א'
חנקן נחוץ לבעירה
ביקום
פחמן דו-חמצני הנפוץ ביותר
משמש לכיבוי בעירה
חמצן
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מימן
H

מימן הנפוץ ביותר

הגזים שבאוויר

-

באטמוספירת כדה"א

הפקתם ותכונותיהם

ב 100 -ליטר אוויר יש :
 79ליטר
 20ליטר
 1ליטר מימן
פחמן דו חמצני
אדי מים
מהאוויר)
גזים אחרים

חנקן (שהם  79%מהאוויר)
חמצן (שהם  20%מהאוויר)
(שהם 1%

החנקן
כמעט  4/5מתערובת הגזים שאנו קוראים לה אוויר הוא גז החנקן.
זהו גז חסר צבע וריח .החנקן אינו מאפשר נשימה או בעירה ,
אם נכניס גפרור דולק לכלי המכיל חנקן-הגפרור יכבה.
את גז החנקן לא נפיק במעבדה נתאר איך הוא מופק בתעשייה.
הפקה תעשייתית של חנקן:
 #מקררים את האוויר עד לטמפרטורה ש  .- 200 ° Cהאוויר הופך לנוזל בצבע כחלחל .האוויר
הנוזל מכיל חמצן נוזל וחנקן נוזל .שני הנוזלים מעורבבים יחד.
 #מניחים לאוויר הנוזל להתחמם .כאשר הוא מגיע לטמפרטורה של - 196 ° C
החנקן הופך לגז וניתן לאסוף אותו .בטמפרטורה זו החמצן נותר עדיין נוזל וכך מצליחים להפריד
בין שני הגזים.
הטמפרטורות  -200 ° Cו  - 196 ° Cהן נמוכות להשוואה  :תא ההקפאה הביתי מקרר עד
 -20 ° Cבערך .המים קופאים ב . 0 ° C
חם יותר

200 ° C

קר יותר

100 ° C

- 100 ° C

0°C

-200 ° C

א.סמן על הציר את הטמפרטורה של גוף האדם 37 ° C ,בערך.
ב.סמן על הציר את הטמפרטורה של מקפיא ביתי .- 20 ° C
ג.סמן על הציר את הטמפרטורה שבה האוויר נמצא במצב נוזל.
ד.סמן בערך את הטמפרטורה שבה החנקן הופך לגז.
ה.החמצן הנוזל הופך לגז בטמפרטורה של  . -183 ° Cסמן בערך טמפרטורה זו על הציר.
ו.איזה נוזל הופך לגז בטמפרטורה נמוכה יותר ,החמצן או החנ קן?
ז.לסיכום :מהן תכונות החנקן ? _____________ __________ __________________
______________ _________________ ________________________________.
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החמצן
.1עבודת בית :א .חפש במילון ורשום מהי" :הפקה".
ב .חפש בספרות עזר ורשום .1:מה חשיבותו של החמצן.
 .2כיצד מופק החמצן בתעשייה .
הפקת החמצן:
.2החומר בעזרתו הפקנו חמצן הוא._________________________:
.3הפעולה להפקת החמצן ._______ _________________________:
.4הסיבה בגללה הכנסנו מים לבקבוק הקוני.____________________:
.5בתום החימום התקבל_________ :בבקבוק ו_____________ במבחנה.
.6אפשר לתאר את
הניסוי גם כך:

+
(הפעולה)

זיהוי החמצן:
.1כיצד זיהינו חמצן במעבדה?___________ מה קרה לקיסם העומם?_____________.
.2תאר את להבת הקיסם הבוער?___________ מדוע אינו בוער כך באוויר? ____________.
.3עיינו ברשימת הרכב האוויר .איזה חלק מהאוויר בערך מהווה החמצן? ____________.
.4מדוע צריך ל"אוורר" חדר ששוהים בו אנשים רבים זמן ממושך?
.5כאשר תנורי גז או נפט דולקים ,הם צורכים את החמצן שבאוויר ועלולים לפלוט גז רעיל ,פחמן
חד חמצני .כיצד נמנע סכנת הרעלה ונבטיח מספיק חמצן לנשימה בעת השימוש בתנורים
כאלה?_________________________________________________.
.6לסיכום תכונות החמצן הן.__________________________________________ _:

הפחמן הדו חמצני
.1עבודת בית :חפש בספרות עזר ורשום:
א.מה חשיבותו של הפחמן הדו חמצני לעולם החי הצומח?

ב.כיצד מופק הפחמן הדו חמצני בתעשייה?
הפקת הפחמן הדו חמצני:
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+

.2החומרים בעזרתם הפקנו פחמן הדו חמצני הם:

.3הפעולה להפקת הפחמן הדו
חמצני.____________________________________ :
.4הסיבה בגללה המתנו מספר דקות לאחר התחלת פליטת הגז.__________________:
.5אפשר לתאר את הניסוי גם כך:
+

+

זיהוי פחמן דו חמצני:
 .1א.ערבוב פחמן דו חמצני עם מי סיד צלולים יגרום לקבלת_____ ___________ _____.
ב.בעת נשיפת אויר למי סיד צלולים מתקבלת תוצאה דומה .הסבר מדוע .
____________________________________ _______________ _________.
ג .מסקנה._________ _______________ ______________________________:
.2נכסה נר דולק בבקבוק עד שהנר יכבה.
א.מדוע כבה הנר?___________________ ________________ __________ ______.
ב.נהפוך את הבקבוק ונמזוג לתוכו_____________ ,נסגור הבקבוק וננער.
מה התוצאה המתקבלת?______________ _________________ _______________.
ג.מסקנה._______ __________ ________________ _______________________:
.3נזרים פחמן דו חמצני למיכל ובו נרות בגבהים שונים.
א.איזה נר יכבה קודם?_____ ______________________ ____________________.
ב.ננסה להדליק שוב את הנרות .מה חסר לנרות כדי לבעור?_ ______________ _______.
מה יש בכוס המונע בערה?___________ _______________________________ ___.
ג.מה מעיד על כך שפחמן דו חמצני כבד מהאוויר? _____________ _______________.
ד.אלו תכונות מכשירות את הגז פחמן דו חמצני לכיבוי שרפות? ___________________
_________________________________________ ____________ ________.
.4נכסה נר דולק,המודבק לצלחת פטרי שבה מים,בכוס ששפתה ישרה.מהן תוצאות הניסוי?
________________________________ ___________ ____________ ________.
.5התבונן בתווית של משקה מוגז ,איזה גז הוא מכיל?___ ___________ ___________.
.6לסיכום תכונות הפחמן הדו חמצני הן__________________________________:
_______________________________________________________________.
.7צפה באתר ביה"ס-מדעים ז'-תכונות חומרים -בסרטון "גז כבד מהאויר-תופעה מדהימה".
המימן

.1עבודת בית:חפש בספרות עזר ורשום:
הפקת המימן

א .מהם שימושי המימן בעבר וכיום.
ב .כיצד מופק המימן בתעשייה?
+

.2החומרים בעזרתם הפקנו מימן הם:
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.3אפשר לתאר את הניסוי גם כך:
+

+

+

.4בעת שבאו החומרים במגע נפלט מיד גז__________________________________ .
את הגז אספנו בעזרת מבחנה הפוכה בגלל ש________________________________.
.5מה לדעתך יקרה אם נמלא בלון במימן? _________________________________.
זיהוי המימן:
.1כיצד זיהינו מימן במעבדה? __________________________________________.
.2איזו תכונה של המימן עושה אותו מסוכן למילוי כדורים פורחים? ________________
.3האם ניתן "לשפוך" מימן כפי ששפכנו פחמן דו חמצני? מדוע?___________________
_______________________________________________________________.
 .4סכם מהן תכונות המימן___________________________________________ :
_______________________________________________________________

ועוד ....על גזים :
אדי יוד-

גז בעל צבע.
ישירות לגז )ממריא(.

היוד הוא חומר מוצק בטמפרטורת החדר .כאשר הוא בכלי פתוח הוא הופך
לזירוז הפיכתו לגז נחמם אותו מעט.
.1מה קרה לגבישי היוד?________________________________.
.2מהו צבע גז היוד?____________________________________.
.3בטמפ .החדר היוד לא מופיע במצב נוזלי,אם כן ממה מורכבת תמיסת יוד לחיטוי פצעים?
_______________________________________________________________.

גז בעל ריח חריף.

האמוניה -

בעת פתיחת בקבוק ובו תמיסת –אמוניה משתחרר גז האמוניה מהבקבוק גם ללא חימום – בטמפרטורת
החדר .גז האמוניה הוא חסר צבע אך בעל ריח חריף.
.1היכן אנו משתמשים בחומרים הפולטים גזים בעלי ריח נעים?
_____________________________________________________________.

גז הבישול

–

גז דליק ומסוכן.

גז הבישול הוא תערובת גזים .זה הוא גז מסוכן  :הוא נדלק בקלות  .אם נושמים אותו במקום אוויר הוא
גורם לחנק .דליפה של גז זה מצינור גומי סדוק ,ומחיבורים לא תקינים  ,מברז לקוי גרמה לאסונות רבים.
אם מדליקים גפרור בחדר מלא אוויר מעורבב עם גז בישול  ,הגז נדלק תוך התפוצצות וגורם לשריפה.
אף הדלקת האור מסוכנת במקרה זה .כי בעת הפעלת מתג חשמלי נוצר לפעמים ניצוץ ,היכול להצית את
הגז.
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.1לגז הבישול אין ריח ,כאשר מייצרים אותו מוסיפים לו בכוונה גז אחר בעל ריח חריף.
מדוע?________________________________________________________.
.2מה יתרונות השימוש בגז בישול במקום חומרי דלק אחרים כמו העץ ,הפחם ,הנפט?
מה החסרונות?__________________________________________________.
.3אנחנו נכנסים הביתה ,חושך ,מרגישים בריח חריף של גז בישול .מה מסוכן מאוד לעשות? לפתוח
חלונות ,להדליק אורות  ,להדליק נר? מה עלינו לעשות?
_____________________________________________________________.

שאלות נוספות לסיכום
.1מה לדעתך יקרה לבלון מלא פחמן דו חמצני?
.2מה יוצא דופן מבין הגזים הבאים :חמצן  ,פחמן דו חמצני  ,אוויר  ,אמוניה מדוע?
.3מדוע ניתן להפריד את החמצן מן החנקן רק כאשר מגיע האוויר הנוזלי לטמפרטורה
של ? -196 ° C
.4מדוע השתמשו בעבר במימן למילוי כדורים פורחים?

עבודה נעימה!
נכתב ע"י אפרת בקשי ,מכבים רעות

טבלת סיכום על הגזים
שם הגז

זיהוי

דרך הפקה

תכונות

אמוניה

אדי נוזל אמוניה

ריח חריף

חסר צבע ,בעל ריח
חריף

יוד

חימום גבישי יוד

צבע סגול

בעל צבע ,כבד מן
האוויר

אחד התוצרים של הנפט
הגולמי

ריח לא נעים מלאכותי

כבד מהאוויר ,דליק,
רעיל ,חסר ריח ,חסר
צבע )מוסיפים לו ריח
מלאכותי(

גז בישול
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מכבה בעירה

חנקן

מקררים את האוויר עד
למצב בו החנקן גז
והחמצן נוזלי

חמצן

חימום התרכובת אשלגן קיסם עומם בנוכחות
על מגנטי גורם לפירוקה חמצן נדלק
ושחרור גז חמצן

מהווה  79%מהאוויר,
חסר צבע וריח , ,מכבה
בעירה.
מהווה  20%מהאוויר,
חסר צבע וריח ,מלבה
בעירה ,דרוש לנשימה

פחמן דו
חמצני

מטפטפים חומצה על
אבקת גיר

מי סיד צלולים הופכים
לעכורים

מהווה 0.03%
מהאוויר .חסר ריח
וצבע .מכבה בעירה,
כבד מהאוויר ,רעיל,
חיוני לצמחים לתהליך
הפוטוסינתזה

מימן

מטפטפים חומצה על
אבץ

בנוכחות קיסם דולק
נשמע קול נפץ

מהווה אחוז קטן מאוד
מהאוויר אך הוא הגז
הנפוץ ביותר ביקום
)מרכיב עקרי
בשמשות( ,חסר צבע
וריח ,קל מהאוויר,
נפיץ ,דליק.

מאגר
משימות הערכה
תת הנושא  :1תכונות של חומרים
פריטי הערכה ברמת ידיעה
 .1שולחן עגול בקוטר של מטר ובגובה של חצי מטר ,עשוי משיש קשה וניצב על רגל אחת.
איזה פרט בתיאור השולחן מתייחס לתכונה של החומר ממנו עשוי השולחן?
א.

קוטר השולחן.

ב.

צורת השולחן.

ג.

קשיות השיש.

ד.

גובה שולחן.

 .2מי מהחומרים הבאים אינו דליק?
23

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

א.

מים.

ב.

שמן.

ג.

נייר.

ד.

פחם.

 .3מדוע נהוג להכין סירי בישול ממתכת?
א.

המתכת מוליכה חשמל.

ב.

המתכת מוליכה חום היטב.

ג.

המתכת מוליכה חום גרועה.

ד.

למתכת יש ברק.

 .4האוויר הוא תערובת של גזים שונים .איזה משפט הוא הנכון ביותר?
א.

באוויר יש חמצן וחנקן בלבד.

ב.

באוויר יש חמצן ופחמן דו חמצני בלבד.

ג.

באוויר יש חנקן ,חמצן ,פחמן דו-חמצני וכמות קטנה של גזים אחרים.

ד.

באוויר יש חנקן ,חמצן,מימן ופחמן.

 .5לפניכם מאפיינים של גזים שונים .רשמו בסוף כל משפט את שם הגז המתאים לתיאור
הנתון מתוך הרשימה הבאה :חמצן ,חנקן ,מימן ,פחמן דו חמצני (יכול להופיע אותו גז יותר
מפעם אחת).
א.

הגז שמהווה מרכיב עיקרי של האוויר ואשר אינו נחוץ לנשימה__________:

ב.

גז קל מהאוויר ודליק מאוד_________:

ג.

גז חסר ריח וחסר צבע שנחוץ בעירה_________:

ד.

גז המשמש לכיבוי אש ומשנה את צבעם של מי סיד צלולים_________:

ה.

גז הנחוץ לנשימה של צמחים ובעלי חיים___________ :

 .6כשפורצת שריפה ,משתמשים לעתים קרובות במטף כיבוי המשחרר קצף המכסה את האש
וגורם לכיבויה .הקצף שמשתחרר מהמטף הוא תערובת של הגז פחמן דו-חמצני וחומרים
שונים .סמנו בעיגול (בעמודה הראשונה) את התכונות של הפחמן הדו-חמצני שבגללן הוא
משמש למילוי מטפי כיבוי ונמקו את הבחירה בהן (יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה):
התכונה

הנימוק

א .מכבה בעירה
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ב .מסיס במים
ג .חסר צבע וריח
ד .כבד מן האוויר
ה .בעל טמפרטורת רתיחה נמוכה
מאפס
 .7ספינת אוויר היא כלי-טיס גדול השט באוויר ככדור-פורח ,ובעבר פעל באמצעות ְמכַלים
המלאים בגז מימן .גז המימן נבחר לשימוש בספינת-האוויר כי:
א.

המימן הוא גז חסר ריח.

ב.

המימן הוא גז חסר צבע.

ג.

המימן הוא גז שנדחס בקלות.

ד.

המימן הוא גז קל מהאוויר.

 .8איזה מהגורמים הבאים אינו מתאים למיון חומרים על פי תכונותיהם? נמקו.
א.

נפח

ב.

צפיפות

ג.

מצב צבירה
הולכת חשמל

ד.
נימוק:
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ִ .9הכניסו לתוך כוס מים בטמפרטורה של  1000צלזיוס ארבעה מוטות :מוט מעץ ,מוט מברזל,
מוט מפלסטיק ומוט מזכוכית .איזה מוט יהיה החם ביותר למגע ,לאחר חצי דקה? נמקו.
א.

העץ

ב.

הברזל

ג.

הפלסטיק

ד.

הזכוכית

נימוק____________________________________________________________ :
 .01איזה מהגזים הבאים יכול לגרום לקיסם עומם להתלקח?
א.

ניאון

ב.

חמצן
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ג.

חנקן

ד.

פחמן דו חמצני

 .11במהלך ניסוי ,חיבר אחד התלמידים ,בטעות ,צינורית ,המחוברת לבלון גז ,לכלי שבתוכו עמד
נר דולק .להבת הנר גדלה .איזה גז היה בבלון?
א.

חמצן

ב.

פחמן דו-חמצני

ג.

אוויר

ד.

חנקן

 .21באיור הבא ארבע מוטות זהים בגודלם ,כל אחד
מהמוטות עשוי מחומר אחר ונעוץ בתחתיתו של מיכל.
שמים כמות שווה של שעווה בקצה התחתון החופשי
של כל מוט (ראו איור) ואז ממלאים את המיכל במים
רותחים .על איזה מוט תותך השעווה ראשונה?
א.

מוט זכוכית

ב.

מוט העץ

ג.

מוט המתכת

ד.

מוט הפלסטיק

 .31השימוש בגז המימן גרם למספר אסונות ,ולכן החליטו להפסיק את השימוש בספינת-
האוויר ככלי-טיס .איזו מתכונות גז המימן גרמה לאסונות בספינת האוויר?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

פריטי הערכה ברמת יישום
 .41שלושה בלונים בעלי נפח שווה ,המכילים כל אחד גז אחר ,שוחררו מראש מגדל ביום ללא
רוח .בלון  1הכיל אוויר; בלון  2הכיל מימן; בלון  3הכיל פחמן דו-חמצני .איזה בלון יגיע ראשון
לקרקע? נמקו.
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 .51שלושה בלונים בעלי נפח שווה ,המכילים כל אחד גז אחר ,שוחררו מראש מגדל ביום ללא
רוח .בלון  1הכיל אוויר; בלון  2הכיל מימן; בלון  3הכיל פחמן דו-חמצני .מה לדעתכם יקרה
לבלון  .2נמקו.
 .61שלושה נרות זהים הונחו בשלוש צנצנות כמתואר בתמונה ,הנרות הודלקו בו-זמנית .צנצנות
א' ו-ב' נאטמו עם מכסים ,צנצנת ג' נשארה פתוחה.

א

ב

ג

א .באיזו צנצנת הנר יכבה ראשון א' ,ב' או ג'?_____________
ב .באיזו צנצנת הנר יכבה שני א' ,ב' או ג'?_______________
ג .הסבירו את תשובותיכם _______________________________________________
 .71לפניכם זוגות של חומרים .בעזרת איזה תכונה ניתן להבחין בין זוגות החומרים?
רשימת התכונות :הולכת חום ,הולכת חשמל ,מגנטיות ,דליקות ,מסיסות במים ,קשיות
א.

ברזל – זהב__________________

ב.

מים – אלכוהול_________________

ג.

מוט פלסטיק ומוט אלומיניום_____________

ד.

סוכר –חול__________________

ה.

יהלום – עץ ___________________
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 .81לפניכם תיאורים של שתי פעולות:
פעולה א'  -הסרת לַק מהציפורניים בעזרת ַאצֶ טוֹן
פעולה ב'  -המתקת משקה התה בסוכר
איזו תכונה מהבאות ,מאפשרת את ביצוען של שתי הפעולות הנ"ל?
א.

קשיּות

ב.

מסיסּות

ג.

צמיגּות

ד.

דליקּות

 .91הטבלה הבאה מציגה חומרים שונים שמוינו לשתי קבוצות:
קבוצה1

קבוצה 2

חמצן

פלדה

שמן
עץ

נחושת
זהב

איזו תכונה מהבאות יכולה לשמש למיון החומרים לקבוצה  1ולקבוצה ?2
א.

מסיסות במים

ב.

דחיסות

ג.

מצב צבירה בטמפרטורת החדר

ד.

מוליכות חשמלית

 .02פחמן דו חמצני הינו החומר הפעיל בסוג של מטפים לכיבוי אש .כיצד פחמן דו-חמצני מכבה
אש? התייחסו בתשובתכם לשתי תכונות לפחות של הפחמן דו-חמצני.
 .12כאשר מעבירים מסמר פלדה על לוח ברזל ,נשארת שריטה על הברזל .כאשר מעבירים
יהלום על פלדה ,נשארת שריטה על הפלדה .על פי נתונים אלוַ ,דרגו את הפלדה ,היהלום והברזל
לפי דרגת הקושי שלהם:
א.

החומר בעל דרגת הקושי הגבוהה ביותר מבין השלושה הוא _________

ב.

החומר בעל דרגת הקושי הבינונית מבין השלושה הוא ____________

ג.

החומר בעל דרגת הקושי הנמוכה ביותר מבין השלושה הוא ___________
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 .22בהנחיות של שירותי הכבאות וההצלה כתובה ההנחיה הבאה" :אם התלקחה אש ּבְ מַ חֲ בַ ת–
טיגון שבה שמן חם ,אל תשפוך מים! סגור את הגז וכסה את המחבת במטלית עבה .היזהר
שהמחבת לא תתהפך ותגרום לכוויות( ".על פי אתר שירותי הכבאות וההצלה
.)http://www.102.co.il
כיצד השימוש במטלית עבה )סמרטוט( גורם לכיבוי האש?
 .32באיטליה יש מערה שבעלי חיים נמוכים וקטנים ,כמו כלבים ,אינם יכולים לחיות בה.
המערה נקראת "מערת הכלבים" .התברר כי במערה קיים ריכוז גבוה של פחמן דו חמצני עד
לגובה של  30ס"מ.
מדוע ריכוז הפחמן הדו -חמצני בתחתית המערה הוא גבוה?
 .42באיטליה יש מערה שבעלי חיים נמוכים וקטנים ,כמו כלבים ,אינם יכולים לחיות בה.
המערה נקראת "מערת הכלבים" .התברר כי במערה קיים ריכוז גבוה של פחמן דו חמצני עד
לגובה של  30ס"מ .הסבירו מדוע כלבים קטנים ונמוכים אינם שורדים במערה?
 .52באיטליה יש מערה שבעלי חיים נמוכים וקטנים ,כמו כלבים ,אינם יכולים לחיות בה.
המערה נקראת "מערת הכלבים" .התברר כי במערה קיים ריכוז גבוה של פחמן דו חמצני עד
לגובה של  30ס"מ.
הציעו כיצד ניתן לטייל עם כלב קטן במערה (מבלי שיינזק) .נמקו את תשובתכם.

פריטי הערכה ברמת הנמקה
 .62האוויר הוא חומר .נמקו טענה זו.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
 .72שני תלמידים התווכחו ביניהם על מבנה האיגלו וכיצד הוא מתואם לתנאי סביבה קיצוניים
כל כך .יונתן טוען שהאיגלו מבודד את היושבים בו מפני תנאי הסביבה ואילו רועי טוען שהאיגלו
מחמם את היושבים בו .מי מהם צודק ,יונתן או רועי? נמק
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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תת הנושא  - 2מסה ,נפח וצפיפות
פריטי הערכה ברמת ידיעה
 .82הכניסו אבן לתוך משורה עם מים .פני המים עלו .מה גרם לעליית פני המים? נמקו.
א.

צבע האבן.

ב.

מסת האבן.

ג.

משקל האבן.

נפח האבן.
ד.
נימוק______________________________________________________________ :
 .92בעזרת משורה ניתן למדוד....
א.

מסה של נוזלים.

ב.

נפח של גז.

ג.

נפח של נוזלים.

ד.

מסה של מוצקים.

 .03בעזרת מאזניים ניתן למדוד:
א.

מסה של גזים ,מוצקים ונוזלים.

ב.

מסה של נוזלים בלבד.

ג.

נפח של נוזלים ומוצקים.

ד.

נפח של גזים בלבד.

 .13מהו נפח תיבה שמידותיה  :גובה  5ס"מ ,רוחב  3ס"מ  ,אורך  2ס"מ?
א.

 10ס"מ

ב.

 10סמ"ק

ג.

 30ס"מ

ד.

 30סמ"ק
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 .23על השולחן מונחים גוש אלומיניום וקוביית סוכר ,באיזו דרך הייתם קובעים את נפחו של כל
אחד מהגופים? נמקו.
א.

קובית סוכר בעזרת משורה ובה מים וגוש אלומיניום בעזרת סרגל.

ב.

קובית סוכר בעזרת סרגל וגוש אלומיניום בעזרת משורה ובה מים.

ג.

קובית סוכר וגוש אלומיניום בעזרת משורה ובה מים.

קובית סוכר וגוש אלומיניום בעזרת סרגל.
ד.
נימוק_____________________________________________________________ :
 .33אם נעביר גז מכלי קשיח וסגור שנפחו  10סמ"ק לכלי קשיח וסגור שנפחו  2000סמ"ק ,מה
ישתנה?
א.

מסת הגז.

ב.

נפח הגז.

ג.

מסתו ונפחו ישתנו.

ד.

שום דבר לא ישתנה.

 .43סדרו את הנפחים הבאים מהקטן אל הגדול:
 140סמ"ק  300 ,מ"ל ,

 4ליטר  4500 ,סמ"ק 1.5 ,ליטר 1250 ,סמ"ק

 .53יצרן רשם על קופסת חלב " 1ליטר" ,היצרן רצה לציין את ...
א.

מסת החומר

ב.

טיב החומר

ג.

נפח החומר

ד.

משקל החומר

 .63בעזרת איזה מבין המכשירים הבאים ניתן למדוד נפח של נוזל?
א.

מאזניים

ב.

שעון

ג.

סרגל

ד.

משורה

31

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

 .73באיזה סעיף רשומות רק יחידות מידה של נפח?
א.

מיליליטר ,ליטר ,סמ"ק.

ב.

גרם ,קילוגרם ,טונה.

ג.

סנטימטר ,מטר ,מ"מ.

ד.

ליטר ,קילוגרם ,גרם.

 .83לפניכם מידות הרשומות על אריזות מוצרים .איזו מבין המידות מציינת מסה?
המידה הרשומה על האריזה

המוצר

א.

 1ק"ג  .......................................................חבילת אורז

ב.

 330מ"ל ....................................................בקבוק משקה תפוז

ג.

 8מטרים ....................................................נייר אריזה

ד.

 500סמ"ק  ................................................משחת שיניים

 .93לפניכם מידות הרשומות על אריזות של מוצרים .איזו מבין המידות מציינת נפח?
מידה הרשומה על האריזה המוצר
א.

 50גרם .................................................חפיסת שוקולד

ב.

 1ק"ג  ...................................................חבילת סוכר

ג.

 8מטרים ..............................................נייר אריזה

ד.

 100סמ"ק  ...........................................בקבוק בושם

 .04בטבלה מופיעים רישומים שנמצאו על גבי אריזות של מוצרים שונים ,רשמו ליד כל מוצר
האם הרישום מראה על נפח המוצר או על המסה שלו.
המוצר

הרישום על
האריזה

מסה או נפח

המוצר

הרישום על
האריזה

א .אבטיח

 5ק"ג

ב .שוקולד

 100גר'

ג .חטיף במבה

 40גר'

ד .שמן זית

 750מ"ל

ה .מנה חמה

 80גר'

ו .תפוחים

 2000גר'

ז .משקה יוגורט

 200מ"ל

ח .מיץ תפוזים

 1500מ"ל

ט .סבון כלים

 750מ"ל

י .סבון

 300גר'

מסה או נפח
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 .14תלמיד קיבל גוש פלסטלינה ויצר מכל הגוש צורה של טבעת .כתוצאה משינוי הצורה:
א.

הנפח של הפלסטלינה השתנה.

ב.

המסה של הפלסטלינה השתנתה.

ג.

גם המסה וגם הנפח של הפלסטלינה השתנו.

ד.

לא המסה ולא הנפח של הפלסטלינה השתנו.

 .24על קופסת חומוס רשום  500גרם נטו .נתון זה מציין את..
א.

נפח החומוס.

ב.

גודל הקופסה.

ג.

מסת החומוס.

ד.

לא ניתן לדעת.

 .34כאשר המאזניים מאוזנים ניתן להסיק ש:
א.

על כפות המאזנים מונחים גופים העשויים מחומרים זהים.

ב.

על כפות המאזנים מונחים חומרים שונים בעלי נפח זהה.

ג.

על כפות המאזנים מונחים גופים בעלי צורה זהה.

ד.

על כפות המאזנים מונחים גופים בעלי מסה זהה.

למׂשּורה ,שהכילה מים בנפח ידוע ,הכניסו אבן קטנה .גובה המים במשורה עלה.
ָ
.44
בניסוי זה מדדו את:
א.

נפח האבן.

ב.

משקל המים.

ג.

משקל האבן.

ד.

נפח המים.

 .54כלי המכיל  300גרם מים מוצב במקפיא כדי להכין קרח .מהי המסה של הקרח לאחר
שהמים קפאו?
א.

יותר מ 300 -גרם.

ב.

 300גרם.

פחות מ 300 -גרם.
ג.
הסבירו את
תשובתכם_______________________________________________________.
___________________________________________
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 .64נועה קנתה חפיסת שוקולד במסה של  200גרם .בחפיסה היו  40ריבועי שוקולד זהות .מה
הייתה מסתו של כל ריבוע שוקולד?
הראו את דרך החישוב שלכם לתשובה.
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 .74ציינו ליד כל אחד מהחומרים או מהגופים שלהלן באיזה כלי או אמצעי מדידה תבחרו
להשתמש כדי למדוד או לחשב את הנפח שלו .היעזרו במחסן המילים .מחסן מילים :מאזניים,
שּורה ,מזרק (אפשר לציין את אותו כלי או אמצעי מדידה יותר
ׂשּורה עם מים ,סרגל ,שעוןְ ,מ ָ
ְמ ָ
מפעם אחת).
הכלי או אמצעי המדידה

החומר או הגוף הנמדד
.1

חול

.2

אבן (חסרת צורה הנדסית מוגדרת)

.3

קובייה מנחושת

.4

יין

.5

מטבע מכסף

פריטי הערכה ברמת יישום
 .84לפניכם מידות של שתי תיבות העשויות מנחושת:
תיבה א' :אורך  2ס"מ ,רוחב  5ס"מ ,גובה  1ס"מ
תיבה ב' :אורך  10ס"מ ,רוחב  2ס"מ ,גובה  0.5ס"מ
א .חשבו את הנפח של כל תיבה.
ב .מה תוכלו לומר על מסתם של שתי התיבות?
 .94תארו בפירוט כיצד ניתן למדוד את המסה של מים הנמצאים בבקבוק שאינו מכוייל.
 .05תארו בפירוט כיצד ניתן למדוד את המסה של גז ,המשמש להכנת סודה ,המצוי במיכל
מתכת.
 .15בציור שלפניכם שתי קוביות נחושת השונות בנפחן .הכניסו את הקוביות לכוסות א' ו -ב'
הזהות בצורתן ובממדיהן ,ומלאות מים עד מחציתן .הקוביות שקעו לקרקעית הכוסות.
מה יקרה לגובה המים ולנפחם לאחר הכנסת הקוביות?

א.

פני המים יעלו ,ונפח המים יגדל רק בכוס ב'.
כוס א'

כוס ב'
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ב.

פני המים יעלו ,ונפחי המים יגדלו בשתי הכוסות במידה שווה.

ג.

בכוס ב' פני המים יעלו יותר מאשר בכוס א' ,אך נפחי המים בשתי הכוסות לא ישתנו.

ד.

פני המים יעלו בשתי הכוסות במידה שווה ,אך נפח המים יגדל רק בכוס א'.

 .25על שתי כפות המאזניים מונחים שני כדורים שונים בממדיהם ,כדור א' עשוי נחושת וכדור
ב' עשוי מברזל .הביטו בציור וענו מה ניתן להסיק על מסות הכדורים?
א.

מסת כדור הנחושת גדול יותר.

ב.

מסת כדור הברזל גדול יותר.

ג.

מסות שני הכדורים זהה.

ד.

לא ניתן לדעת על מסות הכדורים.

כדור א'

כדור ב'

 .35לפניכם תיאור של מאזניים שעליהם גופים בעלי נפח זהה .מה ניתן להסיק לגבי הגופים?
א.

מסתם זהה.

ב.

צפיפותם זהה.

ג.

צפיפותם שונה.

ד.

אף אחת מהתשובות אינה נכונה.

 .45לפניכם תיאור של מאזניים שעליהם גופים שונים .מה ניתן להסיק לגבי הגופים?
א.

מסתם זהה.

ב.

מסתם שונה.

ג.

צפיפותם זהה.

ד.

נפחם זהה.

 .55לפניכם תיאור של מאזניים ועליהם גופים שונים .מה ניתן להסיק לגבי הגופים?
א.

מסתם זהה.

ב.

נפחם זהה.

ג.

מסתם שונה ונפחם שונה.

ד.

מסתם זהה ונפחם שונה.
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 .65לתוך אמבט מים נפלו  10כדורי זהב זהים בנפח של  10ליטר כל אחד .לפני שהכדורים נפלו
למים היו באמבט  100ליטר מים .מה נפח המים לאחר שהכדורים נפלו פנימה? נמקו.
א.

נפח המים נשאר  100ליטר.

ב.

נפח המים עלה ל  200ליטר.

ג.

נפח המים ירד מתחת ל  100ליטר כי הכדורים תפסו את מקום המים.
נפח המים עלה ל  150ליטר.

ד.
נימוק:
____________________________________________________________________
 .75יובל קיבל קובייה מפלסטלינה .הוא השתמש בכל הפלסטלינה שממנה עשויה הקובייה על
מנת להכין ממנה שלושה פסלים :חילזון ,צפרדע ופטרייה .נפח שלושת הפסלים יחדיו יהיה...
א.

זהה לנפח הקובייה שקיבל יובל.

ב.

קטן מנפח הקובייה שקיבל יובל.

ג.

גדול מנפח הקובייה שקיבל יובל.

ד.

אין דרך לדעת בלי למדוד.

 .85הניחו על כף אחת של המאזניים גוף (א') שמסתו בלתי ידועה .על הכף השנייה הניחו גוף
מדידה (ב') שמסתו  50גרם .המאזניים לא היו מאוזנים (ראה ציור).
מתוך נתונים אלה ניתן להסיק שמסת גוף א':
א.

גדולה מ 50 -גרם.

ב.

קטנה מ  50 -גרם.

ג.

שווה  50גרם.

ד.

לא ניתן לדעת.

גוף
א'

גוף
ב'

 .95אבי מזג סירופ תירס אל תחתיתו של כלי ריק .הוא הוסיף בזהירות שכבת גליצרין ,שכבת
מים ושכבת שמן כמתואר בתרשים .לאחר מכן הוא הפיל דסקית פלסטיק אל תוך הכלי .על פי
האיור המתאר את תוצאות הניסוי איזה היגד נכון?
א.

שמן יותר צפוף מסירופ תירס.

ב.

פלסטיק פחות צפוף משמן.

ג.

גליצרין יותר צפוף משמן.

ד.

סירופ תירס פחות צפוף ממים.
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 .06תלמידה מילאה שני בקבוקים זהים בחומרים שונים :בבקבוק אחד מילאה מים ובבקבוק
השני מילאה שמן .שני הבקבוקים היו מלאים עד סופם .התלמידה הניחה את שני הבקבוקים
על שתי כפות המאזניים .מה יהיה הכי נכון לומר על שתי כפות המאזניים?
א.

יהיו מאוזנות מאחר ומונחים עליהן בקבוקים זהים ושניהם מלאים.

ב.

יהיו מאוזנות מאחר ומונחים עליהן נפחים שווים.

ג.

יהיו לא מאוזנות כי על הכפות מונחים בקבוקים בעלי נפחים שונים.

ד.

יהיו לא מאוזנות מאחר ולמים ולשמן צפיפות שונה.

 .16במגרש גרוטאות מועכים מכוניות שיצאו מכלל שימוש ודוחסים אותן לגושים קטנים .האם
כתוצאה מכך משתנה מסתן? הסבירו תשובתכם.

 .26התבוננו בציור של שני מיכלי הגז .על כל אחד מהם רשומה מסת הגז בתוך המיכל .הסבירו
כיצד ייתכן שהנפחים של הגז שונים אך מסתם זהה.

מסה =
 1.5ק"ג

מסה =  1.5ק"ג

 .36בכיתה בצעו את הניסוי המתואר בציור .על בקבוק בצורת קונוס

עם
צינורית

בצד שנאטם ,חיברו משפך .מזגו מים לתוך המשפך .המים
לא זרמו לתוך הבקבוק .הסבירו מדוע לא זרמו המים לבקבוק?

 .46בכיתה בצעו את הניסוי כמתואר בציור :על בקבוק בצורת קונוס עם צינורית בצד ,שנאטם על
ידי פקק ,חיברו משפך ומזגנו לתוכו מים .המים לא זרמו לתוך הבקבוק .לאחר הסרת הפקק
מהצינורית המים החלו לזרום לתוך הבקבוק.
הסבירו מדוע המים זרמו לבקבוק רק לאחר הסרת הפקק?
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 .56משפחה רכשה מיכל קשיח של גז בישול .על המיכל רשום :נפח המיכל 40 -ליטר וכמות
הגז 100 -ק"ג.
א.

מה יקרה לנפח הגז במיכל לאחר חודש של שימוש? הסבירו את תשובתכם.

ב.

מה יקרה למסה של הגז במיכל לאחר חודש של שימוש? הסבירו את תשובתכם.

 .66באמבולנס של מד"א ,יש מיכל חמצן המשמש למקרים שבהם יש צורך בהנשמה .אחת
לשבוע עורכים ביקורת באמבולנס לוודא שכל הציוד והחומרים מצויים בכמות מספקת.
איך הייתם מציעים לאחראי האמבולנס לבדוק האם יש מספיק גז חמצן במיכל שבאמבולנס?
 .76דניאל רצה לקנות מסמרים על מנת לבנות מלונה לכלבו .הוא היה זקוק ל-
לצורך הבניה .דניאל ניגש לחנות לחומרי בניין ומצא את המסמר המתאים.
האם יש לכם הצעה לדניאל איך יוכל לקנות  1000מסמרים מבלי לספור אותם?

 1000מסמרים

 .86לתיבה שמידותיה :רוחב  4ס"מ ,אורך  2ס"מ ,גובה  3ס"מ .הכניסו קוביות שנפח כל אחת
מהן
 2סמ"ק.
כמה קוביות ימלאו את כל נפח התיבה? פרטו כיצד הגעתם לתשובה.

פריטי הערכה ברמת הנמקה
 .96מכירת גז בישול לצרכנים נעשית תמיד על פי מסתו של החומר הנמצא במיכל ולא על פי
נפחו .הסבר מדוע עושיפ זאת?
 .07במשורה יש  60סמ"ק נוזל .נמזגו  20סמ"ק של הנוזל לשלושה כלים בעלי צורות שונות .
איזה מהאיורים הבאים מתאר את המצב החדש ,לאחר חלוקת הנוזל ,בצורה הנכונה ביותר? נמקו
את בחירתכם.
א.

ג.

ב.

ד.
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 .17דנה מעוניינת להפוך את הבקבוק המופיע באיור למכשיר למדידת נפח .יובל הציע לה לסמן
באמצעות סרגל רווחים שווים על גבי הבקבוק .דנה טוענת שהמכשיר לא יהיה מדויק ואילו יובל
טוען שהיא טועה .מי לדעתכם צודק דנה או יובל? נמקו את תשובתכם.
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תת-הנושא  - 3מצבי הצבירה של החומר והמעברים ביניהם
פריטי הערכה ברמת ידיעה
 .27השלימו את המשפטים הבאים מתוך מחסן המילים :התעבות ,התאדות ,התכה ,קיפאון,
נוזל ,גז.
א.

__________ הוא התהליך שבו מוצק הופך לנוזל.

ב.

__________ הוא התהליך שבו נוזל הופך למוצק.

ג.

התאדות הוא התהליך שבו __________ הופך ל_________.

ד.

התעבות הוא התהליך שבו __________ הופל ל_________.

 .37מה יקרה לגלידה שהייתה במצב צבירה מוצק במקפיא אם נשאיר אותה על השולחן ביום
קיץ חם למשך שעתיים?
א.

הגלידה תהפוך למצב צבירה גז.

ב.

הגלידה תתחמם אבל תישאר מוצקה.

ג.

הגלידה תתחמם ותהפוך לנוזל.

ד.

לא יקרה כלום.

 .47במחזור המים בטבע ,המים עוברים ממצב צבירה אחד למשנהו בתהליכים שונים .תנו
דוגמא לשתי תופעות בטבע (לדוגמא :קרחונים ניתכים) שבהם משנים המים את מצב הצבירה
שלהם.
דוגמא א' :בתהליך שבו _____________עוברים המים ממצב צבירה ______למצב צבירה
_____.
דוגמא ב' :בתהליך שבו _____________עוברים המים ממצב צבירה ______למצב צבירה
_____.
 .57כאשר מקררים ברזל שנמצא במצב צבירה נוזלי ,עד לטמפ' ההיתוך שלו ,איזה תהליך עובר
הברזל?
א.

הקפאה

ב.

התכה

ג.

עיבוי

ד.

המראה
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 .67במפעל לייצור פסי-רכבת משתמשים במתכות ובעיקר בברזל .על–מנת לייצר את פסי
הרכבת ,יש ליצוק ברזל נוזלי לתוך תבניות .כיצד נקרא התהליך שעובר הברזל כהכנה ליציקתו
לתבניות?
א.

התכה

ב.

הקפאה

ג.

אידוי

ד.

עיבוי

 .77כיצד נקרא התהליך שעובר הברזל לאחר היציקה לתוך התבנית?
א.

התכה

ב.

הקפאה

ג.

אידוי

ד.

עיבוי

 .87אם נחמם ברזל נוזלי לטמפרטורה גבוהה מאוד (מעל טמפ' הרתיחה שלו) ,הוא יהפוך:
א.

לגז

ב.

לנוזל

ג.

למוצק

ד.

לא ניתן לדעת מבלי לבצע ניסוי

 .97חומר שקשה מאוד לדחוס אותו ,שאינו זורם ושצורתו קבועה מאופיין במצב צבירה..
א.

מוצק

ב.

נוזל

ג.

גז

ד.

אדים

 .08השלימו את הטבלה הבאה בהתאם לכותרות בעמודות השונות:
התהליך

מייצג מעבר
ממצב
צבירה

למצב
צבירה

הפעולה שיש לעשות
קירור/חימום

דוגמא לתהליך

התאדות
התעבות
התכה
הקפאה
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 .18פחמן דו חמצני עובר ממצב צבירה מוצק ישר למצב צבירה גז בתהליך המכונה:
א.

התאדות

ב.

המראה

ג.

הקפאה

ד.

התעבות

43

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

 .28מהי המראה?
א.

שינוי מצב צבירה מנוזל למוצק.

ב.

שינוי מצב צבירה ממוצק לגז.

ג.

שינוי מצב צבירה מנוזל לגז.

ד.

שינוי מצב צבירה מגז לנוזל.

פריטי הערכה ברמת יישום
 .38המשפטים שלפניכם עוסקים בשינוי מצב הצבירה של המים .השלימו אותם .היעזרו
במושגים :התכה ,הקפאה ,התאדות (אידוי) ,התעבות( ,עיבוי) .אפשר להשתמש באותו מושג
פעמיים.
א.

קוביית קרח שהונחה על שולחן ביום קיץ חם עוברת תהליך ___________.

ב.

המים שספוגים בחולצה רטובה המתנפנפת ברוח עוברים תהליך __________.

ג.

טיפות מים המופיעות על בקבוק שהונח על השולחן לאחר שהוצא מהמקרר הן תוצאה

של_________
ד.

הכנת קרחון (ארטיק קרח) בבית חרושת נעשית בתהליך של _________.

ה.

"היעלמות" שלוליות מי הגשם ביום חם היא תוצאה של תהליך__________.

 .48התכה היא שינוי מצב הצבירה של חומר ממוצק לנוזל .איזו תופעה מהבאות היא תוצאה של
תהליך התכה?
א.

טפטוף טיפות גשם.

ב.

שלגון קרח מטפטף על רצפת החדר.

ג.

"היעלמות" שלולית גשם.

ד.

טיפות מים קטנות על מראה שאדם נשף עליה.

 .58תהליך התאדות הוא שינוי מצב צבירה מנוזל לגז .באילו מהפעולות הבאות מתרחשת
התאדות?
א.

כביסה רטובה מתייבשת על החבל.

ב.

טיפות מים על המראה לאחר המקלחת.

ג.

הוספת גוש קרח בכוס מים.

ד.

הכנת קרח במקפיא.
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 .68דני הוציא בקבוק שתייה קלה מהמקרר והניח אותו על השולחן .לאחר מספר דקות על
השולחן נראתה שלולית נוזל שקוף וחסר צבע מסביב לבקבוק .הסבירו מאין הגיעו המים שנקוו
סביב הבקבוק?
 .78תנו דוגמא מחיי היום יום לתופעה שבה חומר משנה את מצב הצבירה שלו :
א.

ממוצק לנוזל____________________________________ -

ב.

מנוזל לגז___________________________________ -

ג.

מנוזל למוצק___________________________________ -

 .88טיפות הטל ,שנראות בבוקר לעיתים על גבי גופים שונים ,נוצרות כתוצאה מכך שאדי המים
באוויר עוברים תהליך של:
א.

התעבות.

ב.

רתיחה.

ג.

התכה.

ד.

המסה.

פריטי הערכה ברמת הנמקה
 .98תלמיד מזג  100מ"ל של מים בכל אחד מארבעת המיכלים השונים כמתואר באיור .הוא הניח
להם לעמוד בשמש במשך יום אחד .איזה מיכל יאבד ,לדעתכם ,את כמות המים הגדולה ביותר
עקב התאדות? נמקו.

א.

ב.

ג.

ד.

 .09לפניכם מתכון פונדו שוקולד.
רשמו ליד כל שלב איזה שינויים של מצבי צבירה מתוארים בו .ציינו איזה חומר עבר שינוי ואת
שם התהליך שהוא עבר.
א .מחממים את השמנת המתוקה ,שופכים את השמנת על קוביות השוקולד ,מערבבים וממתינים
להתכתן .מוסיפים את תמצית הווניל ואת הרום לפי הטעם.
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ב .משפדים את הפירות הקרים וטובלים אותם בשוקולד .הפירות מקררים את השוקולד ,הוא
מתקשה ומצפה את הפירות .בתיאבון...

 .19מהו מצב הצבירה של חול הים? נמקו.
 .29במעבדת מחקר ניתן לקחה כמה גרגרים של יוד במצב צבירה מוצק ,לחמם את המבחנה
ולקבל מיד גז בצבע סגול.
הסבירו במה שונות תוצאות ניסוי זה מתוצאות ניסוי שבו מחממים שעווה או קרח?
הרחבה (בנושא חישובי צפיפות)

 .39לאיזה מהגופים בטבלה שלפניך יש את הצפיפות הגבוהה ביותר?
הגוף

מסה של הגוף

נפח הגוף

א

 11.0גר'

 24סמ"ק

ב

 11.0גר'

 12סמ"ק

ג

 5.5גר'

 4סמ"ק

ד

 5.5גר'

 11סמ"ק

 .49להלן תיאור של ניסוי שנערך על ידי תלמידי כיתה ז' בשיעור מדעים .על השולחן היו
מונחים שלוש קוביות .התלמיד מדד את מסת הקוביות ואת נפחן .להלן התוצאות של המדידות:
 6נקודות

א.

קובייה מס'

נפח

מסה

1

 8סמ"ק

 16גר'

2

 8סמ"ק

 24גר'

3

 8סמ"ק

 32גר'

איזה תכונה של החומר רצו התלמידים ללמוד מתוך הניסוי? __________________

האם מתוך תוצאות הניסוי ניתן לומר האם שלושת הקוביות עשויות מאותו חומר או
ב.
משלושה חומרים שונים? על סמך מה ניתן לבסס את המסקנה הזו?___________________
 .59כיתה הלומדת מדעים קיבלה משימה למצוא את הצפיפות של פחית המכילה סודה .הורכבו
ארבע קבוצות לביצוע המשימה .כל קבוצה קיבלה פחית סודה .לאחר שסיימה את עבודתן ,הציגו
כל הקבוצות את התוצאות שקיבלו ,כמתואר בטבלה למטה.
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צפיפות (גר'/מ"ל)

קבוצה א'

קבוצה ב'

קבוצה ג'

קבוצה ד'

1.04

00.4

2.77

1.05

הכיתה הופתעה מכך שהתוצאות לגבי צפיפות הפחית היו כה שונות.
התלמידים בחנו את השיטות שבהן השתמשו הקבוצות השונות כדי למצוא את המסה והנפח של
פחית הסודה.
טבלה  1מפרטת כיצד מצאה כל קבוצה את המסה של פחית הסודה.
שיטה

מסה (גר')

קבוצה
א

השתמשנו במאזניים כדי למצוא את המסה של פחית הסודה.

389.30

ב

פתחנו את הפחית ורוקנו אותה .השתמשנו במאזניים כדי למצוא את
המסה של פחית סודה.

13.85

ג

פתחנו את הפחית ורוקנו אותה .השתמשנו במאזניים כדי למצוא את
המסה של פחית סודה.

13.85

ד

השתמשנו במאזניים כדי למצוא את המסה של פחית הסודה.

389.30

הסבירו מדוע קבוצות א ו-ד וקבוצות ב ו-ג קיבלו תוצאות שונות לגבי המסה.
 .69טבלה  2מפרטת כיצד מצאה כל קבוצה את הנפח של פחית הסודה.
שיטה

נפח במ"ל

קבוצה
א

מילאנו כוס מדידה עד לסימון של  1400מ"ל .הכנסנו לכוס את
הפחית הסגורה .הפחית שקעה .מפלס המים בכוס המדידה עלה ל-
 1776מ"ל

376.00

ב

מילאנו כוס מדידה עד לסימון של  1400מ"ל .הכנסנו לכוס את
הפחית הריקה כשפתחה מופנה כלפי מטה .החזקנו את הפחית מתחת
למים בעזרת עיפרון.

376.00

ג

מילאנו את כוס המדידה עד לסימון של  1600מ"ל .הכנסנו לכוס את

5.00

הפחית מתחת לפני המים ,וראינו בועות שיוצאות מהפחית.
כאשר לא יצאו עוד בועות מן הפחית ,היא שקעה לקרקעית ,ומפלס
המים היה  1605מ"ל.
ד

פתחנו את הפחית והשתמשנו במשורה כדי ללמוד את נפח הסודה
שבתוכה.

371.00

קבוצות בג ו-ג' ניסו למדוד את נפח הפחית ללא הסודה.
הסבירו מדוע התוצאות שקיבלו היו שונות.
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 .79הטבלה למטה מראה את תוצאות המסה ,הנפח והצפיפות עבור כל קבוצה.
קבוצה

א

ב

מסה (גר')

389.30

13.85

389.30 13.85

נפח (מ"ל)

376.00 376.00

5.00

371.00

2.77

1.05

צפיפות (גר'/למ"ל)

0.04

1.04

ג

ד

בהתבסס על השיטות בהן נעשה שימוש ,איזה קבוצה מצאה את צפיפות המתכת שממנה עשויה
הפחית?
א.

קבוצה א'

ב.

קבוצה ב'

ג.

קבוצה ג'

ד.

קבוצה ד'

משימות הערכה מורחבות
משימה 1

1

ממה עשויה פחית שתייה?
אנשים רבים שותים משקאות קלים מפחיות .רוב הפחיות נראות זהות מלבד הצבע והכיתוב
שעליהן ,שבו פרטים על סוג המשקה ,תכולתו והמפעל המייצר אותו .האומנם הפחיות זהות?
יוסי נוהג לאסוף פחיות משקה ממקומות שונים בעולם .הוא החליט להשוות בין שתי פחיות
שהכילו אותו משקה .אחת הפחיות נקנתה בארץ ,והשנייה נקנתה בעת ביקור בארה"ב .יוסי ערך
כמה בדיקות פשוטות ,וסיכם את ממצאיו:
ממדי הפחיות (אורך וקוטר) :שווים
מסת הפחית הריקה :מסתה של הפחית מארה"ב הייתה קטנה מזו של הפחית המקומית.
משיכה למגנט :הפחית מארה"ב לא נמשכה למגנט בכל אזורי הפחית שנבדקו .הפחית מהארץ
נמשכה למגנט ברוב האזורים שנבדקו.
שאלה 1

פחיות שתייה מייצרים מברזל או מאלומיניום .בטבלה שלפניכם תכונות של שתי המתכות –
אלומיניום וברזל.
תכונות
חוזק
צפיפות (מסה של  1סמ"ק חומר)
תגובה עם חמצן
מחיר

ברזל
חזק מאוד
 7.9גרם לסמ"ק
יש תגובה (מחליד)
זול

אלומיניום
לא חזק במיוחד
 2.7גרם לסמ"ק
אין תגובה (אינו מחליד)
יקר

 1משימת פיזה  -משרד החינוך התרבות והספורט ,המזכירות הפדגוגית ,האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
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רשמו נימוק אחד בעד ונימוק אחד נגד ייצור פחית שתייה מכל אחת משתי המתכות(.ציינו בכל
נימוק את התכונה ומדוע היא מהווה יתרון או חסרון).
שאלה 2
על סמך הבדיקות שערך יוסי ,האם תוכלו לקבוע איזו פחית עשויה מברזל? רשמו שני נימוקים
לביסוס טענתכם.

משימה 2

2

תעלומת הנוזלים
בעיצומו של ליל חורף גשום קרע צלצול טלפון את
דממת הלילה בבית משפחת יבניאלי.
המדענית הרדומה מיהרה להרים את השפופרת ומעבר לקו נשמע קולו של
ד"ר פישמן:
"כדאי שתגיעי מהר למעבדה שלך".
פרופ' רות יבניאלי רצה אל מכוניתה והחלה לנסוע במהירות לעבר מעבדתה.
אנחת ייאוש בקעה מגרונה כשהדליקה את האור במעבדה .היא גילתה שהגשם חדר למעבדתה
והשחית את תוויות הזיהוי שעל המבחנות שהיו מונחות על שולחנה.
היא ידעה שהמבחנות הכילו מים מזוקקים ,שמן לתינוקות ,מים מינרליים ,כוהל ,מים מהים
התיכון ומים מים המלח ,אך כיצד תדע עכשיו איזה מהנוזלים נמצא בכל מבחנה?
איך תוכל לבשר על תגליתה בכנס המדעי שייערך בשבוע הבא?
ביכולתכם להציל את מחקרה !!!
עזרו לפרופ' יבניאלי להבחין בין הנוזלים במבחנות!
בהצלחה
חלק א
 .1א .מדוע חשוב להבחין בין הנוזלים המצויים בבקבוקים הזהים? הביאו דוגמה מחיי היום-יום.
ב .האם אפשר לקבוע ,על סמך התבוננות בלבד ,אם הנוזלים בבקבוקים זהים או שונים? נמקו.
רגע חושבים… כיצד אפשר להבחין בין הנוזלים השונים?
לפניכם טבלה המסכמת את תוצאות הבדיקות שנערכו במעבדת פרופ' יבניאלי לשישה נוזלים
שונים המצויים בבקבוקים.

2

המשימה נלקחה ממאגר משימות המבחן למשוב בית-ספרי במדע וטכנולוגיה ,אתר משרד החינוך
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מים מזוקקים

טמפרטורת
רתיחה C
0
100

לא דליק

שמן לתינוקות

מעל 150

דליק

נמס

מים מינרליים

101

לא דליק

לא נמס

הולכה מעטה

כוהל

78

דליק

נמס

אין הולכה

מים מהים התיכון

102

לא דליק

לא נמס

הולכה טובה

מים מים המלח

104

לא דליק

לא נמס

הולכה טובה מאוד

החומר

בדיקת
מוליכות
חשמלית
כמעט ואינם מוליכים

דליקות

מסיסות
בנפט
לא נמס

אין הולכה

 .2התבוננו בטבלה וענו על השאלות הבאות:
כיצד אפשר להבחין בין שמן לתינוקות לבין מים מזוקקים? (ציינו שלוש שיטות שונות והסבירו
מדוע בחרתם בכל אחת מהן).
הסבר

שיטה

.1
.2
.3

כיצד אפשר להבחין בין כוהל לבין מים מינרליים? (ציינו שלוש שיטות שונות והסבירו מדוע
בחרתם בכל אחת מהשיטות).
הסבר

שיטה

.1
.2
.3
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.89

הבהלה לזהב

3

במפעלי תעשייה מפרידים חומרים מתערובות שונות הן בתהליכי הייצור
והן לצורכי מיחזור .ההפרדה מבוססת על התכונות השונות של חומרים אלה.
לפניכם קטע קריאה העוסק בתהליך הפרדה של זהב בתעשייה ,תהליך המבוסס על תכונות
החומרים.
קראו את הקטע ,ענו על השאלות שבסופו ויצגו את הקטע המתואר לפי ההנחיות.

הבהלה לזהב…
 ,1848מצטיירת במוחנו תמונה של
כשמדברים על הבהלה לזהב במערב ארצות הברית ,בשנת
מחפש הזהב המוצק ורחב הכתפיים ,עם קערה מלאה עפר ומים ,העומד בנחל כשהמים מגיעים עד
מותניו.
אנשים חיפשו זהב כבר לפני אלפי שנים .לרוב הוא נמצא באפיקי הנהרות והנחלים כשהוא מעורב
בעפר ,בחול ובאבנים.
הזהב הוא חומר רך מאוד .עם זאת זהו אחד היסודות הכבדים ביותר ,בעל צפיפות של  19.3גרם
לסמ"ק (כלומר :כבד פי  19.3מנפח שווה של מים) .הזהב מוליך חום וחשמל מצוין .בטמפרטורה
רגילה הזהב נשאר מבריק לאורך זמן ואינו מגיב עם רוב החומרים שבסביבה .זהב הוא מתכת
מצוינת לריקוע – אפשר להכין ממנו דפים דקים מאוד :מגרם אחד של זהב אפשר להכין דף דק
ששטחו כ 5-מ"ר (מטר רבוע)!
הזהב ניתן גם למתיחה – מגרם אחד אפשר למתוח חוט באורך  2קילומטרים.
במכרות הזהב נעשה תהליך של הפרדת זהב מן האדמה שבה הוא נמצא .כיצד מתבצע תהליך
ההפרדה? האדמה שבה נמצאים גרגרים או גושים של זהב עוברת גריסה  -כתישה מכנית של
גושי אדמה לגרגרים קטנים יותר.
הגרגרים עוברים ניפוי ובו מופרדים גרגרים בלתי רצויים מגרגרי הזהב.
מכיוון שידוע מהו הגודל של גרגרי הזהב ,משתמשים במערכת נפות מתאימה :בשלב ראשון
מפרידים את האבנים והגושים הגדולים מגרגרי הזהב בנפה בעלת חורים גדולים אבל קטנים מן
שגודל החורים בה קטן מגרגרי
האבנים .בשלב השני מנפים את החול והגושים הקטנים ,בנפה
הזהב .אחרי שני הניפויים מקבלים תערובת של עפר דק וזהב .תערובת זו עוברת תהליך של
"הצפה" במים :ממלאים במים קערה שטוחה המכילה את תערובת העפר והזהב ,ומתחילים
לטלטל אותה כך שהעפר הדק נזרק יחד עם המים החוצה ואילו גרגרי הזהב הכבדים נשארים

3

המשימה נלקחה ממאגר משימות מבחן למשוב בית ספרי במדע וטכנולוגיה ,באתר נשרד החינוך
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נפה – כלי
המשמש
לסינון

בתחתית הקערה .מוסיפים שוב מים וחוזרים על הפעולה עד שנשארים בקערה מים והזהב
שבקרקעית בלבד.
ענו על השאלות הבאות:
 .1א .על איזו תכונה מפרידה מבוסס תהליך הפרדת הזהב בשלב הניפוי?
______________________________________________________________
 .2ב .על איזו תכונה מפרידה מבוסס תהליך הפרדת הזהב בשלב "ההצפה"?
_____________________________________________________________
 .3היכן לדעתכם נמצא הזהב:
לאחר הניפוי הראשון  -בנפה או בכלי שמתחתיה? הסבירו.
א.
____________________________________________________________________
לאחר הניפוי השני? הסבירו.
ב.
____________________________________________________________________
ג.

מדוע יש צורך בשני ניפויים?

________________________________________________ ___________________
אילו תכונות של הזהב מתאימות לייצור תכשיטים?
ד.
___________________________________________________________________
ה.

לאלו תכונות אין חשיבות בייצור זה? נמקו את תשובותיכם.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .4במהלך הפרדת הזהב נמצא באחת הנפות חומר מבריק ,ואחד הפועלים חשב שייתכן שהחומר
הוא זהב .במעבדה בדקו את תכונות החומר הבלתי ידוע ונמצא שהחומר מוליך חום וחשמל היטב,
מגיב עם מים וחמצן בטמפרטורת החדר ,הוא בעל קשיות גבוהה ,ניתן למתיחה ולריקוע ובעל
צפיפות גבוהה.
האם החומר הבלתי ידוע הוא זהב ? כן  /לא (מחקו את המיותר).
כיצד הגעתם למסקנה זו

?_____________________________________________________
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נספח:
מבדק ידע קודם  -כיתה ז'
נושא :חומרים -תכונות ושימושים
– תכונות ושימושים"
למורה :המבדק המצורף מתייחס לתכנים הנלמדים בנושא "חומרים
במסגרת תוכנית הלימודים של בית הספר היסודי .המבדק נועד למפות את ידיעות התלמידים
לפני תחילת הוראת הנושא בתחילת כתה ז' על מנת שצוות המורים יוכל לתכנן את הוראת נושאי
הערכה .מומלץ לא להכניס את ציון המבדק להערכת התלמיד הכוללת במקצוע בכתה ז' .המבדק
מתייחס בעיקר לרמות החשיבה הבסיסיות של ידע ומעט יישום.

מבדק ידע קודם לתלמיד בנושא :חומרים -תכונות ושימושים
הוראות לנבדק :עליך לענות על כל השאלות במבדק
קרא/י את השאלה בעיון וענה/י בהתאם .לכל שאלת רב ברירה יש רק תשובה אחת נכונה.
משך המבדק –  45דקות .בהצלחה!!!
 .1מי מהחומרים הבאים אינו דליק? ( 5נק')
ה .מים .ב .שמן .ג .נייר .ד .פחם.
ִ .2הכניסו לתוך כוס מים בטמפרטורה של  1000Cארבעה מוטות :מוט מעץ ,מוט מברזל ,מוט
מפלסטיק ומוט מזכוכית .איזה מוט יהיה החם ביותר למגע ,לאחר חצי דקה? ( 5נק')
הפלסטיק ד .הזכוכית

הברזל ג.

א .העץ ב.
נמקו בחירתכם:
_______________________________________________________
 .3מהו נפח תיבה שמידותיה  :גובה  5ס"מ ,רוחב  3ס"מ  ,אורך  2ס"מ? ( 5נק')
א 10 .ס"מ ב 10 .סמ"ק ג.

 30ס"מ ד.

 30סמ"ק

 .4בעזרת איזה מבין המכשירים הבאים ניתן למדוד נפח של נוזל? ( 5נק')
א .מאזניים ב .משורה ג .סרגל ד .שעון
 .5נתונות המידות של שתי תיבות .מה ניתן לומר על הנפח של שתי התיבות? ( 5נק')
תיבה א':
תיבה ב':

גובה= 5ס"מ ,אורך= 8ס"מ ,רוחב= 2ס"מ.
גובה= 4ס"מ ,אורך= 5ס"מ ,רוחב= 4ס"מ.

א .הנפח של תיבה א' גדול יותר.
ב .הנפח של תיבה ב' גדול יותר.
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ג .הנפח של שתי התיבות זהה.
ד .לא ניתן לדעת בלי לראות את התיבות.
 .6התעבות היא 5( :נק')
א .תהליך שבו גז הופך לנוזל ע"י קירור.
ב .תהליך שבו גז הופך לנוזל ע"י חימום.
ג .תהליך שבו נוזל הופך לגז ע"י קירור.
ד .תהליך שבו נוזל הופך לגז ע"י חימום.
 .7זמן מה לאחר שאנו שוטפים את הרצפה במים היא מתייבשת .איזה תהליך עוברים המים
במהלך התייבשות הרצפה? ( 5נק')
א .התעבות ב .התאדות ג .התכה ד .הקפאה
 .8סמנו את הרשימה המכילה חומרים המצויים באותו מצב צבירה בטמפרטורת החדר 5( :נק')
א .קמח ,שמן ,סוכר .ג .חלב ,שמן ,יין.
ב .עץ ,אוויר ,נפט .ד .זכוכית ,יהלום ,חמצן.
 .9כדי לשמור על חום הבית בחורף ,בארצות הצפון הקרות מתקינים חלונות כפולים וביניהם
אוויר ,בגלל איזה תכונה של האוויר בונים חלונות כאלה? ( 5נק')
" .01נפח של גוף הוא 5( "......נק')
א .הצורה שלו .ג.

המשקל שלו.

ב .המקום שהוא תופס במרחב .ד.

החומר שלו.

 .11משתמשים באצטון להסרת לק מהציפורניים ,כי .....

( 5נק')

א .האצטון ממיס את הלק.
ב .האצטון נוזלי.
ג .האצטון הוא חומר שקוף.
ד .האצטון הוא חומר רעיל.
 .21מכבי האש פרסמו הנחיות לכיבוי דלקות .אחת ההנחיות היא " :כדי לכבות מדורה יש
לשפוך עליה חול" .הסבירו כיצד החול מסייע בכיבוי המדורה? ( 5נק')
א .לקרר את העצים שבמדורה.
ב .למנוע אספקת חמצן למדורה.
ג .להרחיק את החומר הבוער מהאש.
ד .בחול קיים חומר
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 .31דניאלה הכינה נר משעווה :היא יצקה שעווה נוזלית אל תוך כלי בצורת גליל מוארך .לאחר
שהשעווה התקררה ,היא הוציאה את השעווה מהכלי ,וקיבלה נר בצורת גליל .באיזה שלב
קיבלה השעווה את צורת הכלי? ( 5נק')
א .כאשר היא הייתה במצב צבירה נוזל .
ב .רק לאחר שהיא התקררה והתמצקה .
ג .רק לאחר שדניאלה הוציאה אותה מהכלי .
ד .השעווה לא קיבלה את צורת הכלי .היא הייתה בצורת גליל מלכתחילה .
 .41בעזרת איזה מהתכונות הבאות ניתן להבדיל בין יהלום לזכוכית?
א .הולכת חשמל
ב .מסיסות במים
ג .מצב צבירה בטמפרטורת החדר
ד .קשיות
 .51התבוננו בטבלה הבאה וענו על השאלות:
החומר

טמפרטורת
הרתיחה

אצטון

560C

אלכוהול (אתאנול)

780C

מים (מזוקקים)

1000C

א .איזה חומר רותח בטמפרטורה הנמוכה ביותר?  2נק' ______________
ב .איזה חומר רותח בטמפרטורה הגבוהה ביותר?  2נק' ______________
ג .אילו מהחומרים יהיו במצב צבירה גז בטמפרטורה של  4 ?600Cנק'
____________________________________________________________________
 .61הסבירו מדוע הידית של המגהץ עשויה מפלסטיק 6( .נק')
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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 .71תלמידים ערכו ניסוי כדי לבדוק מה משפיע על מהירות ההתאדות של מים בתוך כלי .אחת
ההשערות הייתה שגודלו של פתח הכלי משפיע על קצב ההתאדות .כדי לבדוק את
ההשערה ,לקחו התלמידים שלושה כלים שונים ,כפי שמתואר בציור 6( .נק')

הם מילאו את הכלים בכמות שווה של מים והניחו אותם זה לצד זה על השולחן .לאחר
ארבעה ימים מדדו התלמידים כמה סמ"ק מים התאדו מכל כלי ,ורשמו את התוצאות
בטבלה:
הכלי

כמות המים שהתאדו

כלי  :1כוס

 5סמ"ק

כלי  :2קערה

 15סמ"ק

א.

כלי  :3משורה

 1סמ"ק

תוצאות הניסוי,

על פי

מאיזה כלי התאדו המים במהירות הגדולה ביותר? נמקו!
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ב.

מדוע הקפידו התלמידים במהלך הניסוי להניח את הכלים באותו מקום?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
האם תוצאות הניסוי מתאימות להשערת התלמידים .הסבירו את תשובתכם?
ג.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .81מיינו את החומרים הבאים על פי מצב הצבירה שלהם בטמפ' החדר .הציגו את המיון
באמצעות טבלה 10( .נק')

רשימת החומרים :אוויר ,נפט ,פחם ,שמן ,חלב ,ברזל ,עץ ,חמצן ,פחמן דו חמצני.
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נושא" :מצבים ושינויים בחומר  -המודל החלקיקי"
(ערכות ה.ל.ה משרד החינוך ומכון ויצמן)

מבוא
מטרת העל של הוראת הנושא
הכרה והבנה של המודל החלקיקי של החומר ושימוש בו לאפיון מצבי הצבירה השונים ולהסבר
תופעות ושינויים בחומר (בעיקר שינויים פיזיקליים) .רכישה והבנייה של מיומנויות ייצוג מידע
בצורה חזותית ,בעיקר באמצעות טבלה וגרף ,ניסוח טיעון על בסיס מודלים מדעיים ,תוך שימוש
במודל החלקיקי .היכרות עם "סוגי מודלים" (מוחשי ותאורטי) תוך התייחסות למגבלות ויתרונות
של מודל מדעי.

רעיונות מרכזיים
 .1המודל החלקיקי של החומר הוא דוגמא למודל מדעי-תיאורטי המאפשר הסבר וניבוי של
תופעות וניסויים .המודל תקף כל עוד אין ניסויים המפריכים אותו.
 .2על-פי המודל החלקיקי כל חומר בנוי מחלקיקים (כמו אטומים ומולקולות) שביניהם קיים
ריק .החלקיקים נמצאים בתנועה מתמדת ואקראית.
חומרים שונים נבדלים זה מזה בסוג החלקיקים מהם הם בנויים.
 .3מצבי הצבירה השונים של חומר מסויים נבדלים זה מזה בהיערכות החלקיקים ,בכוחות
(האינטראציות) הקימים בין החלקיקים ,באופן התנועה שלהם (תנודה ,סיבוב ומעתק)
ובמהירות הממוצעת של החלקיקים.
 .4בתהליכי שינוי מצב צבירה של החומר (במערכת סגורה) נשמרת המסה הכוללת כיוון שמספר
החלקיקים הכולל לא משתנה.
 .5חימום או קירור גוף (הוספה או גריעה של חום) יכולים לגרום לשינויים בתכונות החומר ,כגון
שינוי מצב הצבירה ,שינוי הצפיפות ושינוי בטמפרטורה.
 .6חימום או קירור (הוספה או גריעה של חום) של חומר יגרמו לשינוי בטמפרטורה של החומר
עד להגעתו לטמפרטורת מעבר (טמפרטורת היתוך או טמפרטורת רתיחה) שבה משנה החומר
מצב צבירה והטמפרטורה נשארת קבועה.
מטרות הלמידה של הנושא (בתחומי התוכן והמיומנויות):
 .9התלמידים יסבירו בעזרת המודל החלקיקי תוך שימוש בדרכי ייצוג שונות ,את מאפייני מצבי
הצבירה ותופעות של החומרים במצבי הצבירה השונים כגון :התפשטות גזים ,נוזלים
ומוצקים ,דחיסת גזים ,אי דחיסה של נוזלים ומוצקים ,פעפוע של חומר בחומר ושינוי במצב
הצבירה.
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 .01התלמידים יחקרו באמצעות ניסויים ותצפיות שינויים בחומרים בעקבות חימום וקירור
ויסיקו מסקנות.
 .11התלמידים יסבירו באמצעות המודל החלקיקי של החומר תופעות הקשורות בשינויי לחץ,
נפח ,טמפרטורה וכמות חומר על בסיס הקשר שבין שני משתנים ,כאשר המשתנים האחרים
קבועים.
הנושא "מצבים ושינויים בחומר -המודל החלקיקי" מחולק לשני תת נושאים:
 .1עקרונות המודל החלקיקי – הסבר תופעות ומאפייני מצבי הצבירה (ללא חימום או קירור)
 2השפעת חימום וקירור על שינויים פיזיקליים בחומר:
א .תהליכי חימום וקירור של החומר הגורמים לשינויי טמפרטורה
ב .תהליכי חימום וקירור של החומר הגורמים לשינוי במצב הצבירה

תת נושא : 1עקרונות המודל החלקיקי -הסבר תופעות ומאפייני
מצבי הצבירה
רקע מדעי
תת-נושא זה מתייחס להסבר של תופעות הקשורות בחומרים ותכונותיהם (בחלק זה המיקוד הוא
בתופעות שאינן כרוכות בחימום או קירור) באמצעות מודל תיאורטי המכונה ה"מודל החלקיקי
של החומר" .המודל החלקיקי מבוסס על התפיסה שכל החומרים בעולם בנויים מ חלקיקים (כגון
2
ריק (ואקום) .בין החלקיקים קיימים כוחות
אטומים ומולקולות) .בין החלקיקים קיים
(אינטראקציות אלקטרוסטטיות) .החומרים בעולם נבדלים זה מזה בסוג החלקיקים המרכיבים
אותם ,בהיערכות שלהם ובכוחות הקיימים ביניהם.
בכל חומר החלקיקים נמצאים בתנועה מתמדת ואקראית  .במסגרת המודל החלקיקי נוהגים
המדענים להתייחס לשלושה סוגי תנועה של החלקיקים :תנועת תנודה (ויברציה) שהיא תנועת
רעידה של החלקיק במקום  ,תנועת סיבוב (רוטציה) שהיא תנועה של החלקיק סביב צירי הסיבוב
שלו ותנועת מעתק (טרנסלציה) שהיא תנועת מרכז החלקיק מנקודה אחת לשנייה בקו ישר .כל
אחד מסוגי התנועה הללו מתרחש באופן מתמיד ואקראי ,כלומר ,ללא הפסק וללא סדר או כיוון
מסויים.
החומר (בכל מצב צבירה) ,הוא ,אם כך ,צבר של מספר עצום של חלקיקים .לחומר יש תכונות
שונות ,כגון :מוליכות חשמלית ,צבע ,צפיפות וקשיות; תכונות החומר נקבעות על פי מבנה
החלקיקים 1והרכבם .החלקיקים של חומר מסוים ערוכים בצורה שונה ונעים באופן שונה ב מצבי
הצבירה השונים :מוצק ,נוזל או גז.
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כשחומר נמצא במצב צבירה מוצק (מוצק גבישי  )3החלקיקים קרובים זה לזה וערוכים
(האינטראקציות) הפועלים ביניהם חזקים .תנועת
במבנה מסודר ואחיד והכוחות
החלקיקים במוצק מוגבלת לתנועה תנודתית (ויברציונית) בלבד ,הקיימת בכל טמפרטורה
שאינה האפס המוחלט .כל חלקיק במוצק מתנודד במקום .החלקיקים במוצק מקובעים
למקומם ו אינם משנים את מיקומם בצבר על אף שהם בתנודה מתמדת לכיוונים שונים
ואקראיים .מסיבה זו ,צורתו של המוצק קבועה ואף נפחו קבוע כל עוד לא מופעל עליו
כוח חיצוני .אבקה של חומר מסוים היא למעשה אוסף של גרגירים שכל אחד מהם נמצא
במצב צבירה מוצק ולכן התנהגות האבקה אינה מעידה על מאפייני כל אחד מגרגירי
המוצק (למשל ,אבקה משנה את צורתה על פי צורת הכלי שבו היא נתונה אך הגרגר
הבודד לא משנה את צורתו).



כשהחומר נמצא במצב צבירה נוזל ,החלקיקים קרובים זה לזה אך אינם ערוכים במבנה
מסודר .הכוחות הפועלים בין החלקיקים בנוזל חלשים יותר מאלו הפועלים במוצק .עקב
כך ,בנוסף לתנועה התנודתית המאפיינת כל חלקיק ,נעים החלקיקים בנוזל גם בתנועה
המכונה סיבובית (רוטציונית) .כל חלקיק (אטום או מולקולה) מסתובב סביב צירי
הסיבוב שלו בתנועה אקראית כך שמיקומו בצבר משתנה .במילים אחרות  -בנוזל
החלקיקים "מחליקים" זה על גבי זה ומשנים את מקומם בצבר  ,מאידך המרחק הממוצע
בין החלקיקים אינו משתנה .זהו ההסבר החלקיקי לתופעה המאקרוסקופית
(בטמפרטורה קבועה) שלנוזל נפח קבוע ,אך צורתו יכולה להשתנות ונקבעת על פי צורת
הכלי שבו הוא נתון.



כשהחומר נמצא במצב צבירה גז ,החלקיקים רחוקים זה מזה והכוחות הפועלים ביניהם
חלשים מאוד .בנוסף לאופני התנועה "תנודה" ו"סיבוב" ,נע כל חלקיק בחופשיות בתנועה
שנקראת מעתק (טרנסלציה) המאופיינת בתזוזת מרכז החלקיק ממקום אחד למקום שני
במרחב בקוים ישרים .כאשר הגז נמצא בכלי סגור ,החלקיקים נעים בחופשיות ובצורה
אקראית ומתנגשים זה בזה ובדפנות הכלי .מסיבה זו ,נפח הגז נקבע על פי הכלי שבו הוא
נתון וצורתו יכולה להשתנות.

בטבלה הבאה ,מוצגים מאפייני מצבי הצבירה של החומר שבאמצעותם ניתן להסביר חלק גדול
מהתופעות.
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המודל החלקיקי של החומר – תיאור מצבי הצבירה השונים
נוזל

מוצק גבישי

גז

מודל מוחשי

סידור
החלקיקים
וכוחות
המשיכה
ביניהם
תנועת
החלקיקים

חלקיקי המוצק מאורגנים
במבנה מסודר וסימטרי,
הם קרובים זה לזה ,כוחות
המשיכה בין החלקיקים
חזקים.

חלקיקי הנוזל אינם
מאורגנים במבנה מסודר
אך הם קרובים זה לזה.
כוחות המשיכה פחות
חזקים מאשר במוצק.

חלקיקי הגז מרוחקים זה
מזה ונמצאים באי סדר.
כוחות המשיכה בין
החלקיקים חלשים מאוד.

תנועה תנודתית בלבד,
החלקיקים נדים במקומם
ולא משנים את מיקומם
בצבר.

תנועה תנודתית וסיבובית,
החלקיקים משנים את
מיקומם בצבר.

תנועה תנודתית ,סיבובית
ותנועת מעתק,
החלקיקים משנים את
מיקומם ומתנגשים זה
בזה.

לחלקיקים יש אנרגית תנועה (אנרגיה קינטית) .אנרגית התנועה נמצאת ביחס ישר למסת החלקיק
ולמהירותו בריבוע .בשלב זה ,כאשר עוסקים באותו חומר (כלומר מסת החלקיקים קבועה),
בכיתות שבהן מושג אנרגית התנועה לא נלמד – אפשר בהחלט להסביר תופעות על פי המהירות
הממוצעת של החלקיקים ולא באמצעות אנרגית התנועה .הטמפרטורה של החומר היא הביטוי
המאקרוסקופי לאנרגיה הקינטית הממוצעת של חלקיקי החומר ועל כך בפסקה הבאה.

תכונות הגז – ההסבר החלקיקי
לחץ הגז
במצב צבירה גז  ,מתנגשים החלקיקים כל הזמן זה בזה ובחלקיקי חומר אחר שבו הם נתקלים.
כאשר גז נמצא בכלי סגור החלקיקים הנמצאים קרוב לדפנות הכלי מתנגשים בהן ומפעילים
עליהן כוח .הכוח שמפעילים החלקיקים על הדופן תלוי במספר ההתנגשויות ובעוצמתן .ממוצע
הכוח שמפעילים החלקיקים על יחידת שטח קובע את הלחץ .מכאן ניתן להסיק ש:


ככל ש צפיפות החלקיקים של חומר מסוים בכלי גדולה יותר כך יתנגשו בדפנות הכלי מספר
גדול יותר של חלקיקים ויפעילו לחץ גדול יותר .מספר החלקיקים מגדיר את המסה .מכאן
שככל שמספר החלקיקים גדול יותר המסה גדולה יותר .צפיפות החלקיקים היא ביחס ישר
למספר החלקיקים (מסת החומר) וביחס הפוך לנפח שבו הם נתונים.
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ככל שאנרגית התנועה (האנרגיה הקינטית) הממוצעת של החלקיקים גדולה יותר ,כך עוצמת
ההתנגשויות בדפנות הכלי גדולה יותר ,כלומר הלחץ יהיה גדול יותר .אנרגית התנועה נמצאת
ביחס ישר למסת החלקיק ולמהירותו .כיוון שקיים יחס ישר בין אנרגית התנועה למהירות
המהירות
החלקיק בריבוע ,בשלב זה ,כאשר עוסקים באותו חומר ,הבנת הקשר שבין
הממוצעת של החלקיקים ללחץ – מספיקה.

מהו הקשר בין הלחץ ,הנפח ,הטמפרטורה  4ומספר החלקיקים ,וכיצד מסבירים זאת באמצעות
המודל החלקיקי של הגז?
 4גורמים שעשויים להשתנות :נפח ,לחץ,
בדיון בתופעות ברמה החלקיקית ניתן לדון ב-
טמפרטורה ומספר החלקיקים .ברמת הדיון שלנו – כאשר אנו דנים בתופעות שונות במצב הגזי
אנו מניחים שהגזים הם אידאליים  5ושתמיד רק  2גורמים נבדקים ושאר הגורמים קבועים .בתת-
נושא זה ,העוסק בתופעות ללא חימום או קירור ,אנו מניחים שהחומר נמצא בטמפרטורה קבועה.
בהנחה שהטמפרטורה קבועה וכאשר כמות הגז (מספר החלקיקים) קבועה ,קיים יחס הפוך בין
הלחץ והנפח של הגז :כאשר מקטינים את נפח הכלי שבו נתון הגז (למשל בדחיסה על ידי שימוש
בבוכנה) ,גדל הלחץ וכאשר מגדילים את נפח הכלי שבו נתון הגז -קטן הלחץ.

הסבר תופעות באמצעות המודל החלקיקי
באמצעות המודל החלקיקי של החומר ניתן להסביר תופעות רבות הקיימות בכל מצבי הצבירה
כגון :התפשטות של גז והתפשטות מוגבלת מאד של נוזל או מוצק ,דחיסה של גז וקושי בדחיסה
של נוזל ומוצק ,פעפוע של גז בנוזל ,של נוזל בנוזל ושל מוצק בנוזל המתרחש בעקבות התמוססות,
וכן של גז בגז.
לדוגמא ,ההסבר וההשוואה בין פעפוע של גז בגז לעומת פעפוע של גז בריק ,מתבסס על מרכיבי
המודל החלקיקי של הגז:
( )1חלקיקי הגז נמצאים בתנועת מתמדת ואקראית .במצב הגזי יש לחלקיקים גם תנועת מעתק
ולכן הם מתפזרים באופן אחיד בכל נפח הכלי שבו הם מצויים;
( )2חלקיקי הגז רחוקים זה מזה;
( )3חלקיקי הגז מתנגשים זה בזה כל הזמן.
על בסיס המרכיבים הללו ,ניתן לטעון כי כאשר מוכנס גז  Aלכלי שבו מצוי גז  ,Bהחלקיקים של
גז  Aינועו בכלי ,תוך התנגשויות עם החלקיקים של גז  Bהנמצא כבר בכלי .התנגשויות אלו יעכבו
במידת מסוימת את תנועת חלקיקי גז  Aבחלל הכלי עד לפיזורם האחיד בנפח הנתון .לעומת זאת,
כאשר יוכנס גז  Aלתוך כלי ריק (בעל אותו נפח ובאותם תנאים וכמויות) ,החלקיקים של הגז
שהוכנס לכלי יתפזרו באופן אחיד בכל נפח הכלי ללא הפרעה ,כך שהפיזור האחיד בכל נפח הכלי
יהיה מהיר יותר.
הערה :כמובן שכאן אנו מניחים ששני הגזים הם בעלי צפיפות דומה .כאשר אחד הגזים (נניח גז

 )Aיהיה

בעל צפיפות גדולה יותר ,יתרכז גז זה בחלק התחתון של הכלי ומעליו יהיה הגז שצפיפותו קטנה יותר.
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תת-נושא  : 2השפעת חימום וקירור על שינויים פיזיקליים בחומר
רקע מדעי
כל החומרים בעולם בנויים מ חלקיקים (אטומים ומולקולות) .בין החלקיקים קיים ריק (ואקום).
החומרים בעולם נבדלים זה מזה בסוג החלקיקים המרכיבים אותם ובהיערכות שלהם .בכל חומר
החלקיקים נמצאים ב תנועה מתמדת ואקראית באופני תנועה שונים כפי שתואר בתת-נושא
1
הראשון .כל חלקיק נע במהירות מסוימת .הטמפרטורה של החומר ,הנמדדת במד-הטמפרטורה ,
הטמפרטורה נמדדת
היא הביטוי החיצוני למהירות הממוצעת של החלקיקים ,בחומר מסוים.
במעלות ,ביחידות מידה שונות ,בעזרת התרמומטר (מד-טמפרטורה) ,המנצל את תכונת
ההתפשטות של חומרים (בדרך כלל נוזלים) בחימום ,וקביעת סולם מספרי בהתאם .לכל טווח
טמפרטורה מתאימים מד-טמפרטורה מסוג מסוים (עם נוזלים כמו כספית ,כהל ועוד) .במצב
הגזי ,המהירות הממוצעת של החלקיקים בכלי סגור ,משפיעה גם על עוצמת ההתנגשויות של
החלקיקים בדפנות הכלי ,ולכן משפיעה על הלחץ של הגז.

א .תהליכי חימום וקירור של החומר הגורמים לשינויי טמפרטורה
– כאשר מחממים 2או מקררים חומר במצב צבירה נתון  ,חל שינוי במהירות הממוצעת של
החלקיקים מהם החומר בנוי ,ולכן משתנה הטמפרטורה של החומר.
–כאשר מחממים חומר מסוים ,המהירות הממוצעת של החלקיקים גדלה ולכן הטמפרטורה
עולה.
–כאשר מקררים חומר מסוים ,המהירות הממוצעת של החלקיקים קטנה ולכן הטמפרטורה
יורדת.

חימום וקירור חומר והמהירות הממוצעת של החלקיקים


– המהירות הממוצעת של
בחימום מוצק – התנועה התנודתית של החלקיקים גוברת
תופעה לדוגמא:
החלקיקים גדלה – והדבר בא לידי ביטוי בעליה של טמפרטורת המוצק.
שינויי נפח (התכווצות והתפשטות) של מתכות כתוצאה מקירור או חימום בהתאמה.



בחימום נוזל  -התנועה התנודתית והתנועה הסיבובית גוברות

– המהירות הממוצעת של

תופעות לדוגמא:
החלקיקים גדלה והדבר בא לידי ביטוי בעליה של טמפרטורת הנוזל.
בחימום הכספית הנוזלית הנמצאת במד טמפרטורה גוברת המהירות הממוצעת של חלקיקי
הכספית ,דבר הגורם לעליה בנפח של הכספית הנמצאת בצינורית של מד הטמפרטורה – ולכן
לעלית הכספית בצינורית (ולהיפך בקירור).
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– המהירות
בחימום גז – התנועה התנודתית ,התנועה הסיבובית ותנועת המעתק גוברות
הממוצעת של החלקיקים גדלה – והדבר בא לידי ביטוי בעליה בטמפרטורת הגז; בכלי סגור
בעל נפח קבוע ,החימום יעלה גם את לחץ הגז עקב התנגשויות חזקות יותר .תופעה לדוגמא:
 600צלזיוס ,תגרום
הכנסת בלון יום הולדת המלא באוויר לאמבט מים בטמפרטורה של
להגדלת המהירות הממוצעת של חלקיקי האוויר ,הלחץ יגדל ,ולכן נפח הבלון יגדל.

לחץ הגז בשינויי טמפרטורה – המודל החלקיקי
כפי שצויין בחלק הקודם -על מנת להבין ולהסביר תופעות מדעיות אנו דנים בשינוי של שני
גורמים בלבד ומניחים ששאר הגורמים הם ללא שינוי (בידוד משתנים) .למשל ,בחינת הקשר שבין
לחץ לטמפרטורה (בחימום או בקירור) כאשר מספר החלקיקים קבוע והנפח קבוע.


חימום כמות גז מסוימת ,הנמצאת בכלי סגור בעל נפח קבוע ,גורם לעליה במהירות הממוצעת
של החלקיקים ,המתבטאת בעליה בטמפרטורה  .עליה במהירות הממוצעת של החלקיקים,
משמעותה עליה בעצמת ההתנגשויות בדפנות הכלי וכתוצאה מכך -עליה בלחץ הגז השורר
בכלי.



קירור כמות גז מסוימת ,הנמצאת בכלי סגור בעל נפח קבוע ,גורם לירידה במהירות הממוצעת
של החלקיקים ,המתבטאת בירידה בטמפרטורה  .ירידה במהירות הממוצעת של החלקיקים,
משמעותה ירידה בעצמת ההתנגשויות בדפנות הכלי וכתוצאה מכך -ירידה בלחץ הגז השורר
בכלי.

לסיכום :בתנאים שבהם כמות הגז והנפח נשמרים קבועים ,קיים יחס ישר בין הטמפרטורה של
הגז ללחץ שלו .ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר (כלומר ,המהירות הממוצעת של החלקיקים גדולה
יותר) כך גדל גם לחץ הגז.
באותו אופן ,בתנאים שבהם כמות הגז ולחץ הגז נשמרים קבועים ,קיים יחס ישר בין
הטמפרטורה של הגז לנפחו .ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר (כלומר ,המהירות הממוצעת של
החלקיקים גדולה יותר) כך גדל גם נפחו לדוגמא – חימום גז בארלנמייר שלפתחו העליון מחובר
בלון  -הבלון יתנפח בחימום.

העמקה
פעפוע (דיפוזיה )Diffusion -והתמוססות ( )Solvationכתלות בטמפרטורה


פעפוע הוא תהליך פיזיקלי ,שבמהלכו ,כתוצאה מתנועתם המתמדת והאקראית של
חלקיקי החומר ,החלקיקים שנמצאים בריכוז גבוה יחסית עוברים לאזור שבו ריכוזם
נמוך יחסית – עד לפיזורם האחיד בנפח הנתון (בחומר אחר או ב ריק) .פעפוע של חומר
יתרחש מהר יותר בטמפרטורה גבוהה יותר כיוון שהמהירות הממוצעת של החלקיקים
גבוהה יותר; פעפוע של גז בריק יתרחש מהר יותר מאשר בכלי שבו יש גז כיוון שללא
התנגשויות עם חלקיקי גז אחרים התנועה לא מעוכבת .פעפוע של נוזל בנוזל או של
חלקיקי המוצק בנוזל יתרחש באופן משמעותי רק כאשר החומרים מסיסים זה בזה.
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התמוססות (המסה) היא תהליך מורכב שבו נוצרים קשרים (בין מולקולריים) בין חלקיקי
המומס המוקפים בחלקיקי הממס .תהליך זה תלוי במסיסות של חומר בחומר .חומרים
מאופיינים בדרגת המסיסות שהיא הכמות המקסימלית של מומס מסוים שיכול
המסיסות של חומר המומס
להתמוסס בממס מסוים (בטמפרטורה מסוימת) .דרגת
בחומר אחר ,תלויה בתכונותיו ,בתכונות הממס ,בכוחות שבין חלקיקי החומרים ובמספר
גורמים נוספים ,ביניהם הטמפרטורה .מוצקים שונים מתנהגים בצורה שונה עם עליית
הטמפרטורה של הממס הנוזלי שבו הם מומסים  :חלקם מתמוססים טוב יותר וחלקם
כמעט ואינה מושפעת מ השינוי
מתמוססים פחות טוב  .ישנם מוצקים שמסיסותם
בטמפרטורה ,למשל ,המסיסות של מלח בישול במים אינה תלויה כמעט בטמפרטורה .
כמו כן ,במקרים רבים מסיסותו של גז בנוזל יורדת עם עליית הטמפרטורה למשל,
מסיסותו של החמצן במים גדלה עם ירידת הטמפרטורה .

הקשר שבין תהליך הפעפוע לתהליך ההתמוססות
בתהליך התמוססות נוצרים קשרים בין חלקיקי המומס המוקפים בחלקיקי הממס .חלקיקים
אלו מפעפעים – כלומר ,נעים מאזור שבו ריכוזם גבוה יחסית למקום שבו ריכוזם נמוך יחסית עד
לפיזורם האחיד בנפח הכולל של הממס .שימו לב :אין קשר בין מידת המסיסות של חומר אחד
בחומר שני לבין מהירות הפעפוע של החלקיקים (קצב פיזורם בממס) והתהליכים מושפעים באופן
שונה משינויי טמפרטורה .לדוגמא :כאשר ממיסים מלח בישול במים ,שינוי הטמפרטורה כמעט
ולא משפיע על כמות המלח שתתמוסס בנפח נתון של מים ,אבל ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר
מהירות הפעפוע של חלקיקי המלח (המומסים) בנפח המים הנתון תהיה גדולה יותר.

תמיסה ,מומס וממס
מושגים אלו נלמדים בערכה זו ברמת בסיס ויילמדו
תמציתי:

בהרחבה בתחילת כיתה ח' .להלן סיכום

תמיסה היא תערובת של שני חומרים לפחות ,כאשר אחד מהם מתפקד כ ממס והאחרים מומסים
בו .החלקיקים של החומרים המומסים ,היכולים להיות בכל מצבי הצבירה ,מוקפים בחלקיקים
של הממס שאף הוא יכול להיות בכל מצב צבירה .על פי רוב הממס קובע את מצב הצבירה של
התמיסה (מוצקה ,נוזלית או גזית) .הממס מוגדר בדרך כלל כחומר שכמותו בתמיסה היא הגדולה
ביותר ,בעוד שכל שאר החומרים נחשבים מומסים .לדוגמא :סוכר המומס במים הינו דוגמא
לתמיסה נוזלית ,אוויר הוא דוגמא לתמיסה גזית שבה חמצן וגזים נוספים מומסים בחנקן;
והנחושת מומסת בזהב ,בתמיסה מוצקה ,למשל ,בתכשיטי "זהב" מסחריים שמכינים על ידי
היתוך המוצקים ,ערבובם והקפאתם.
בהמסה מתרחשים תהליכים מורכבים שעליהם ילמדו התלמידים בהמשך .זו גם הסיבה לכך
שמסיסות היא תהליך מורכב שאינו מושפע רק ממהירות החלקיקים (מהטמפרטורה).
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ב .תהליכי חימום וקירור של חומר הגורמים לשינוי במצב הצבירה
חומרים טהורים מאופיינים בטמפרטורות היתוך ורתיחה ספציפיות (בלחץ מסוים) .טמפרטורת
ההיתוך של חומר (שהיא גם טמפרטורת ההתמצקות) היא הטמפרטורה שבה עובר החומר ממצב
צבירה מוצק למצב צבירה נוזל או להיפך .טמפרטורת הרתיחה של חומר (שהיא גם טמפרטורת
ההתעבות) היא הטמפרטורה שבה עובר החומר ממצב צבירה נוזל למצב צבירה גז או להיפך.
כאשר מחממים חומר עד לטמפרטורת ההיתוך שלו וממשיכים לחממו ,החומר עובר תהליך
היתוך ,וברגע מסוים ,יהיה החומר מצוי בשני מצבי הצבירה – המוצק והנוזל .בשלב זה:


חימום נוסף יגרום להתרחשות תהליך ההיתוך עד שכל החומר הופך ממוצק לנוזל.



קירור החומר יגרום להתרחשות תהליך התמצקות עד שכל החומר הופך מנוזל למוצק.

אין שינוי בטמפרטורת
במהלך המעבר של החומר ממצב צבירה מוצק לנוזל או מנוזל למוצק-
החומר .החום המושקע בשלב זה נקרא לעיתים "חום כמוס" כיוון שאינו גורם לעליה
בטמפרטורה אלא לשינוי במצב צבירה בלבד .ההסברים לעיל תקפים גם עבור תהליך הרתיחה (או
ההתעבות).

מעבר מצב צבירה – הסבר לפי המודל החלקיקי
כאשר מחממים גוף מוצק העשוי מחומר טהור ,המהירות הממוצעת של החלקיקים עולה ולכן
חימום נוסף יגרום להחלשת
הטמפרטורה של הגוף עולה .בטמפרטורת ההיתוך של החומר,
הכוחות הפועלים בין החלקיקים אך אינו מעלה את המהירות הממוצעת של החלקיקים.
המשמעות היא שאנרגית התנועה הממוצעת של החלקיקים לא משתנה; מסיבה זו ,בתהליך שבו
עובר החומר ממוצק לנוזל הטמפרטורה קבועה.
ההסברים לעיל תקפים גם עבור תהליך הרתיחה (או ההתעבות) .להלן גרף המתאר את שינוי
הטמפרטורה של חומר טהור כלשהו כפונקציה של הוספת אנרגיה לחומר.

שנויי טמפרטורה בחומר טהור כפונקציה של האנרגיה המושקעת בו
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תהליכי התאדות ורתיחה -דמיון ושוני
בתהליכי התאדות ורתיחה חומר במצב צבירה נוזל הופך למצב צבירה גז.
קיימים שני הבדלים עיקריים בין התהליכים:
 .1התאדות מתרחשת בכל טמפרטורה בעוד שרתיחה מתרחשת בטמפרטורה מסויימת
(בלחץ מסוים) המכונה טמפרטורת הרתיחה.
 .2ההתאדות מתרחשת משטח הפנים של הנוזל בעוד שרתיחה מתרחשת בכל גוף הנוזל.

הסבר על פי המודל החלקיקי
התאדות מתרחשת משטח הפנים של הנוזל :חלקיקי נוזל המצויים בשטח פני הנוזל עשויים
להתנתק מהנוזל ולעבור לפאזה הגזית (לאוויר) .כאשר התהליך מתרחש במערכת פתוחה,
בסופו של דבר כל הנוזל יהפוך לגז.
כאשר חומר מגיע לטמפרטורת הרתיחה שלו (בלחץ
רתיחה מתרחשת מכל גוף הנוזל:
מסוים) ,חלקיקי הנוזל בכל נפח הגוף מתרחקים זה מזה ועוברים בהדרגה למצב צבירה גז.
הדבר מתבטא בהופעת בועות בתוך הנוזל  .בועות אלה מכילות בעיקר את אדי הנוזל שעבר
למצב צבירה גז.
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מיומנות קריאת גרף ומיומנות ניסוי מדעי
מטרות השיעור
 .1הבנת מרכיבי הניסוי המדעי
 .2הבנת טבלה (ייצוג מידע)
 .3קריאת גרף וייצוג מידע בגרף
 .4כתיבת טיעון מדעי
מושגים
בקרה ,תוצאות ,חזרות ,מסקנה ,גרף ,משתנה תלוי ,משתנה בלתי תלוי ,גורם משפיע וגורם מושפע
מיומנויות שילמדו בשיעור
ייצוג נתונים בטבלה ,ייצוג נתונים בגרף ,קריאת גרף ,קריאת טבלה
הקשר בין טמפ' ובין קצב המסת הסוכר
 .1קיראו על הניסוי שעשתה יעל .ותנו שם לכל חלק (הניסוי ,ההשערה והתופעה)
חלק א' יעל הוסיפה סוכר לשתי כוסות :בכוס האחת תה קר ובאחרת תה חם .היא הבחינה שהזמן
שעבר עד להמסת הסוכר היה שונה בכל כוס.
חלק ב' יעל שיערה שהסיבה לכך קשורה לטמפרטורת המים .
חלק ג' יעל תכננה ניסוי כדי לבדוק את השערתה .היא לקחה  4כוסות ,והכניסה לכל אחת כפית
סוכר ו–  200סמ"ק מים בטמפרטורות שונות .תוצאות הניסוי מוצגות בטבלה שלפניכם:
מספר הכוס
1
2
3
4

טמפרטורת המים
במעלות צלזיוס
12
24
40
80

זמן המסת הסוכר
בשניות
90
45
30
15

א .מה היית מטרת הניסוי של יעל? ________________________________________
ב .מה היית השערה של יעל? ____________________________________________
ג .אלו גורמים נשארו קבועים בניסוי? _____________________________________
ד .איזה גורם יעל שינתה במהלך הניסוי? ____________________________________
ה .מי הגורם המשפיע? _________________ מי הגורם המושפע? _________________
ו .תארו את כל שלבי הניסוי שעשתה יעל ___________________________________
______________________________________________________________
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ז .מה היו תוצאות הניסוי של יעל? _______________________________________
ח .האם תוצאות הניסוי מאששות את ההשערה של יעל? ________________________
______________________________________________________________
ט .איזה מן הגרפים  1-4הבאים מתאר את התוצאות המוצגות בטבלה ?

גרף מס'  1מתאים/לא מתאים .נימוק ___________________________________
גרף מס'  2מתאים/לא מתאים .נימוק ___________________________________
גרף מס'  3מתאים/לא מתאים .נימוק ____________________________________
גרף מס'  4מתאים /לא מתאים .נימוק __________________________________
י .הסבירו את תוצאות הניסוי על פי המבנה החלקיקי של החומר___________________ .
________________________________________________ _________________
יא .האם יעל יכולה להסיק מסקנות מהניסוי האחד שבצעה? מדוע? _________________
______________________________________________________________

עבודה נעימה
צוות המדעים
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מים "לא נורמלים"
 .1בקיץ נסענו לטיול מאורגן בהולנד ובקרנו בכפרי הדייגים וולנדם ומרקן שמצפון
לאמסטרדם .הכפר וולנדם נמצא על חופה של ימה ,והכפר מרקן נמצא לא רחוק ממנו ,על אי
שסוללת עפר מחברת אותו לחוף .תושבי הכפרים מתפרנסים בין השאר מדיג ,ומכאן אפשר
להבין שבימה שפע של יצורים חיים.
עברנו מכפר אחד לשני בתחבורה הציבורית אך המדריך סיפר לנו כי בימי החורף הקרים
הטמפרטורה יורדת באזור זה מתחת לאפס ומגיעה עד  . -10OCבתקופה זו פני הימה
קופאים והופכים למשטח קרח ענק ,וכך אפשר לעבור מכפר אחד לשני בהליכה רגלית על
שכבת הקרח.
בימה משתנה מצב הצבירה של המים מנוזל למוצק ולהפך .אפשר לשנות מצב צבירה גם
של חומרים אחרים .השוו בין חומר במצב צבירה מוצק לעומת אותו חומר במצב צבירה
נוזל על פי המאפיינים הבאים :סדר החלקיקים ,תנועת החלקיקים ,כוחות המשיכה בין
החלקיקים והמרחקים בין החלקיקים.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .2בקייטנת נוער שוחר מדע בצעו שירי וטל ניסוי .הם לקחו שתי משורות זהות :לאחת מזגו5
מיליליטר (מ"ל) מים מזוקקים בטמפרטורת החדר ,ולשניה מזגו  5מ"ל כוהל בוטילי נוזלי באותה
טמפרטורה .על כל משורה הודבקה תווית הנושאת את שם הנוזל שהיא מכילה .שתי המשורות כוסו
והוכנסו יחד למקפיא (טמפרטורה  .)-18 0Cלמחרת הוציאו טל ושירי את המשורות :כצפוי ,בשתיהן

קפא הנוזל ,אולם בעוד שבמשורה עם הכוהל הבוטילי נפח המוצק היה פחות מ 5 -מ"ל ,הרי שנפח
הקרח היה יותר מ 5-מ"ל.
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סמנו בטבלה שלפניכם את התשובות הנכונות:

 .3כאשר מכינים מים קרים בקנקן על ידי הוספת קוביות קרח למי ברז ,הקוביות צפות.
בטבע אנחנו מכירים את
הקרחונים האדירים
הצפים במימי
האוקיינוסים באזורי
הקטבים.

לפניכם

גרף המראה את
צפיפות המים והקרח
בטמפרטורות שונות:

גרף צפיפות מים וקרח בטמפרטורות שונות
הערה :שימו לב לסימון ≈ המציין "קפיצה" בערכי הצפיפות – בין  0.9174לבין 0.9984
שפירושה שקנה המידה אינו אחיד.
העזרו בגרף וסמנו את המשפטים הנכונים :
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א.

בנקודת ההיתוך צפיפות הקרח קטנה מצפיפות המים .

ב.

בנקודת הקיפאון צפיפות הקרח גדולה מצפיפות המים .

ג.

בנקודת הקיפאון צפיפות הקרח שווה לצפיפות המים.

ד.

0

0

צפיפות המים בטמפרטורה של  2 Cקטנה מצפיפותם ב.4 C -

 .4הסבירו את הקשר בין צפיפות המים בטמפרטורות שונות לבין יכולתם של בעלי חיים
להתקיים באגמים עמוקים באזורים שבהם טמפרטורת הסביבה בחורף יורדת מתחת ל-
.00C
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .5כיצד ,לדעתכם ,יראה גרף המתאר צפיפות של חומר שאינו מים ,בטמפרטורות שונות,
העובר ממצב מוצק למצב נוזל? סמנו את הגרף הנכון:

הדף ערוך ע"י אפרת בקשי,
מדריכה
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מאגר משימות הערכה

תת-נושא :1

עקרונות המודל החלקיקי ,הסבר לתופעות ומאפייני מצבי

הצבירה

פריט ההערכה
 .1איזה משפט נכון לגבי חלקיקי חמצן במצב צבירה נוזל בהשוואה לחלקיקי החמצן במצב צבירה גז?
א .המהירות הממוצעת של החלקיקים בנוזל קטנה יותר הם ומרוחקים יותר זה מזה.
ב .המהירות הממוצעת של החלקיקים בנוזל גדולה יותר והם מרוחקים יותר זה מזה.
ג .המהירות הממוצעת של החלקיקים בנוזל קטנה יותר והם קרובים יותר זה לזה.
ד .המהירות הממוצעת של החלקיקים בנוזל גדולה יותר והם קרובים יותר זה לזה.
ִ .2הכניסו גז למזרק סגור ,כמתואר באיור .מה יקרה לנפח ולמסה של הגז
כאשר ילחצו על בוכנת המזרק?
א.

מסת הגז לא תשתנה ,אך נפחו יקטן .

ב.

מסת הגז לא תשתנה ,נפחו יגדל.

ג.

מסת הגז תגדל ,אך נפחו לא ישתנה.

ד.

מסת הגז תקטן אך נפחו לא ישתנה.

הסבירו תשובתכם באמצעות המודל החלקיקי__________________________________________ :
____________________________________________________________________________
 .3איזו תכונה אופיינית רק למוצק?
א .בין החלקיקים פועלים כוחות משיכה.
ב .החלקיקים לא משנים את מקומם .
ג .בין החלקיקים יש ִריק.
ד .החומר בנוי מחלקיקים.
 .4משה התבונן בגוש ברזל דרך זכוכית מגדלת אך לא הצליח לראות את חלקיקי הברזל .ניתן להסיק מכך
כי:
א .החלקיקים שקופים.
ב .החלקיקים קטנים מאוד ולא ניתן לראותם באמצעות זכוכית מגדלת.
ג .בין החלקיקים יש רווחים ובהם ריק.
ד .הברזל המוצק לא בנוי מחלקיקים .
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פריט ההערכה
 .5גז ניתן לדחוס ואילו נוזל כמעט ולא .איזה מן המשפטים הבאים מסביר את התופעה?
א .הרווחים בין חלקיקי הגז גדולים בהרבה מהרווחים שבין חלקיקי הנוזל.
ב .חלקיקי הגז רכים וניתן לכווצם ,ואילו חלקיקי הנוזל קשים יותר.
ג .החלקיקים בנוזל גדולים יותר מאשר החלקיקים בגז.
ד .חלקיקי הגז מהירים יותר מחלקיקי הנוזל .

 .6שואבים חלק מהאוויר הנמצא בבקבוק סגור .כיצד יהיו ערוכים חלקיקי האוויר שיישארו בבקבוק?
א .החלקיקים יצטופפו בחלקו התחתון של הבקבוק.
ב .החלקיקים יצטופפו בחלקו העליון של הבקבוק.
ג .החלקיקים יתפזרו בכל נפח הבקבוק.
ד .החלקיקים יתרכזו ליד דפנות הבקבוק

 .7איזה מבין החומרים שלפניכם ניתן לדחוס בקלות בטמפרטורת החדר?
א .נחושת
ב .מים
ג .חמצן
ד .נפט
הסבירו את תשובתכם באמצעות המודל החלקיקי של החומר .
_____________________________
_________________________________________________________________________
 .8למרות שניתן לשפוך אבקת סוכר ,היא אינה נוזל.
הסבירו טענה זו באמצעות המודל החלקיקי של החומר.

 .9שואבים חלק מהאוויר שנמצא בבקבוק סגור .מה נכון לומר על האוויר שנשאר בבקבוק?
א .מספר החלקיקים שנשארו לא השתנה ,אך המרחק הממוצע ביניהם גדל.
ב .החלקיקים שנשארו מצטופפים בתחתית הבקבוק.
ג .מספר החלקיקים שנשארו קטן יותר והם מפוזרים בכל הבקבוק.
ד .החלקיקים שנשארו מצטופפים בחלק העליון של הבקבוק.
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 .01כלי שיש בו ִריק מוחלט הוא:
א .כלי שיש בו אוויר בלבד.
ב .כלי שיש בו גז בלבד.
ג .כלי שאין בו חומר.
ד .כלי שאין בו כמעט חומר.
 .11הנפח של חומר במצב צבירה גז הנמצא בכלי סגור זהה לנפח הכלי שבו הוא נתון .
נמקו טענה זו באמצעות המודל החלקיקי של החומר.

 .21כאשר דוחסים גז בכלי סגור:
א .ניפחו משתנה ,אך מסתו אינה משתנה.
ב .ניפחו ומסתו אינם משתנים.
ג .ניפחו לא משתנה ומסתו משתנה.
ד .ניפחו ומסתו משתנים.
 .31אחד המאפיינים של חומר במצב צבירה גז הוא שנפחו אינו קבוע .המשמעות היא ש:
א .אי אפשר לקבוע את נפחו של הגז ,אלא רק את מסתו של הגז.
ב .אם מעבירים  50סמ"ק גז לכלי שנפחו  150סמ"ק ,ישתנה נפח הגז ל  150סמ"ק.
ג .אם מקטינים את מסת הגז הנמצא בכלי קשיח ,יקטן גם נפחו של הגז.
ד .נפח הגז הנמצא בכלי קשיח (שצורתו ונפחו קבועים) יכול להשתנות .
 .41בעקבות העברת גז מכלי שנפחו  10סמ"ק לכלי שנפחו  2000סמ"ק יחול שינוי ב:
א .מהירות התנועה של חלקיקי הגז .
ב .מרחק בין חלקיקי הגז.
ג .גודל חלקיקי הגז.
ד .מסת חלקיקי הגז.
 .51בטמפרטורת החדר הפעפוע של גז בגז הוא מהיר בהשוואה לפעפוע של נוזל בנוזל .הסבירו מדוע
באמצעות המודל החלקיקי של החומר.
 .61הסבירו מדוע גז ניתן לדחיסה ונוזל (כמעט) אינו ניתן לדחיסה .בתשובתכם התייחסו למודל החלקיקי
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של החומר.
 .71מדוע פעפוע של חלקיקי בושם באוויר מהיר מהפעפוע של חלקיקי מיץ פטל במים? (כאשר החומרים
נמצאים באותה טמפרטורה ובנפח זהה) .הסבירו את התופעה באמצעות המודל החלקיקי של החומר.
 .81באיור שלפניכם מתוארים שני בקבוקים .בקבוק א' מכיל אוויר,
ואילו בבקבוק ב' שורר ִריק (ואקום) .מחדירים בעזרת מזרק
כמות זהה של גז כלור לשני הבקבוקים  .באיזה בקבוק יפעפע גז
הכלור מהר יותר?
נמקו תשובתכם על פי המודל החלקיקי של החומר.

 .91הוכנסו למזרק  20סמ"ק אוויר ואטמו את פתחו .לאחר מכן משכו את הבוכנה עד לנפח של  40סמ"ק.
התייחסו למאפיינים א-ד ו ציינו פלוס ( )+במקום המתאים.
גדל/ה

המאפיין
א'

נפח האוויר

ב'

מסת האוויר

ג'

מספר חלקיקי האוויר

ד'

המרחק הממוצע שבין חלקיקי האוויר

קטנ/ה

לא השתנה/תה

 .02איזה מצב צבירה של החומר מתואר על ידי ההיגד הבא .נמקו.
"החלקיקים אינם מתרחקים זה מזה .הם מחליקים זה על גבי זה כל הזמ ן ומחליפים מקום".
תשובה___________ :
נימוק_____________________________________________:
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 .12הטבלה הבאה מציגה השוואה בין שלושת מצבי הצבירה של החומר.
השלימו את הטבלה (היעזרו בדוגמאות) :
מוצק גבישי

המאפיין

גז

נוזל

המרחק בין החלקיקים

א.

ב.

ג .גדול מאוד

סדר החלקיקים

ד.

ה .לא מסודרים

ו.

כוחות המשיכה בין החלקיקים

ז.

ח.

ט .חלשים מאוד

אופן התנועה של החלקיקים

י .תנודה

יא.

יב.

כיצד נראה החומר על פי המודל
החלקיקי (ציור)
ציירו  10חלקיקים

יג.

יד.

טו.

 .22באיזה מקרה הפעפוע יתרחש מהר יותר ,כאשר גז מפעפע לתוך מבחנה המכילה אויר או לתוך מבחנה
אשר קיים בה ריק? נמקו באמצעות המודל החלקיקי של החומר.
 .32בלון שנופח באוויר לכבוד חגיגת יום הולדתו של גדי התכווץ לאחר יומיים.
הסבירו את התופעה באמצעות המודל החלקיקי של החומר .
 .42באיור שלפניכם מוצג כלי המחולק על -ידי מחיצה ש ניתן להסירה .משני צידי המחיצה מצויים נוזלים
שונים – בצד אחד מים ובצד השני מיץ פטל .לאחר הסרת המחיצה והמתנה של מספר דקות  ,כל הנוזל
בכלי היה בצבע אדום .הסבירו את התופעה בעזרת המודל החלקיקי של החומר.

 .52ציינו תופעה אחת מחיי היום-יום שניתן להסביר אותה בעזרת המודל החלקיקי של הגז .הסבירו את
התופעה .התופעה____________:
הסבר התופעה בעזרת המודל החלקיקי של הגז _______________________________________
________________________________________________________________________
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 .62השלימו את המשפט :הגדלת כמות הגז בכלי סגור בעל נפח קבוע...
א .מקטינה את לחץ הגז בכלי.
ב .מגדילה את לחץ הגז בכלי.
ג .מאזנת את הלחץ.
ד .לא משנה את הלחץ בכלי.
 .72כאשר מכניסים גז א' לתוך כלי שבו מצוי גז ב' מתערבבים חלקיקי הגזים עד לפיזורם האחיד בכלי.
הסבירו עובדה זו באמצעות שני מאפיינים של המודל החלקיקי של הגז.
 .82בקבוק סגור מכיל פחמן דו-חמצני הכבד מהאוויר .האם לאחר פתיחת הבקבוק ,בתנאי החדר ,יעברו
חלקיקים של הפחמן הדו-חמצני לחלל החדר? הסבירו את תשובתכם.
 .92א .תארו ניסוי שמחזק את התיאוריה שהאוויר אינו רציף.
ב .הסבירו מדוע הניסוי מחזק את התיאוריה.
 .03גז יתפשט מהר יותר במיכל ריק מאשר במיכל המכיל גז אחר .הסבירו טענה זו תוך שימוש במודל
החלקיקי של הגז.
 .13לבקבוק זכוכית המלא באוויר מוסיפים בעזרת משאבה עוד אוויר .סמנו בטבלה איזה מהגורמים
הבאים משתנה כתוצאה מהוספת האוויר.
משתנה

הגורם

לא משתנה

א .מספר החלקיקים בבקבוק
ב .המרחק בין החלקיקים
ג .מהירות התנועה של החלקיקים
ד .לחץ הגז בבקבוק
ה .הנפח הכולל של הגז בבקבוק
 .23שני תלמידים התווכחו ביניהם :דניאל טען שבזמן דחיסה גם חלקיקי הגז וגם הרווחים ביניהם קטנים
ואילו איתמר טען שבזמן דחיסה רק הרווחים בין החלקיקים קטנים ולחלקיקים עצמם לא קורה כלום.
מי צודק? נמקו.

 .33יוסי ודויד רצו לשחק כדורסל אך הכדור שלהם לא היה מנופח מספיק .יוסי ניפח את הכדור עד
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למקסימום היכולת של הכדור .כאשר לחצו הילדים על הכדור הוא היה קשה מאוד למגע .מה גרם
להתקשות הכדור? (הסבר באמצעות המודל החלקיקי של החומר).
 .43צמיגותו של כל אחד מהנוזלים מים ,שמן ודבש – שונה .כיצד ניתן להסביר את הצמיגות השונה של
הנוזלים הללו באמצעות המודל החלקיקי של החומר?
 .53אם נעביר נוזלים שונים מכלי אחד בעל צורה אחת לכלי אחר בעל צורה אחרת ,הנוזלים יקבלו את צורה
הכלי .הסבר באמצעות המודל החלקיקי התנהגות זו של הנוזלים .
 .63איזה מהמאפיינים הבאים מתאר את כל המוצקים הגבישיים?
א .מוליכות חשמלית
ב .מסיסות במים
ג .מבנה מסודר מאוד של החלקיקים
ד .גמישות
 .73כיצד ניתן להסביר את העובדה שלכל החומרים במצב צבירה מוצק יש צורה קבועה?
 .83ציינו איזה סוגי תנועה מאפיינים את החלקיקים במצבי הצבירה השונים:
א .התנועה של חלקיקי המוצק היא _________________________
ב .התנועה של חלקיקי הנוזל היא __________________________
ג .התנועה של חלקיקי הגז היא ___________________________
 .93איזו תכונה אופיינית רק לחומר במצב צבירה גז?
א .בין החלקיקים יש מרחקים גדולים מאוד .
ב .החלקיקים נמצאים בתנועה מתמדת ואקראית .
ג .בין החלקיקים יש ִריק.
ד .החומר בנוי מחלקיקים.
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 .04איזו תכונה מבחינה בין חומר במצב צבירה נוזל לבין מוצק גבישי?
א .בין החלקיקים פועלים כוחות משיכה.
ב .החלקיקים קרובים זה לזה .
ג .סידור (היערכות) החלקיקים במרחב.
ד .החומר בנוי מחלקיקים.
 .14תלמידים התווכחו ביניהם על מבנה החומר .תלמיד אחד העלה את ההשערה שהחומר אינו מורכב
מחלקיקים אלא דווקא מחומר רציף הדומה לספוג .איזו מבין התכונות הבאות מחזקת את השערתו?
א .שני גזים שונים יכולים לפעפע זה לתוך זה.
ב .לא ניתן לדחוס נוזל.
ג .ניתן לדחוס גז.
ד .כל נוזל בכלי פתוח עובר תהליך התאדות.
 .24מהירות חלקיקי האמוניה בטמפרטורת החדר היא מאות מטר לשנייה .למרות זאת ,אם נשחרר בחדר
סגור גז אמוניה במרחק של מטרים ספורים מאיתנו ,לא נבחין בריח האמוניה כעבור שנייה .מהו
ההסבר לכך?

 .34כאשר מנפחים בלון ,דוחסים לתוכו אוויר ,האוויר מותח את הבלון וגורם להתנפחותו .למרות זאת
האוויר שבבלון לא גורם לתנועתו העצמית של הבלון בחדר .מדוע?
א .חלקיקי האוויר שבבלון קטנים מאוד ולא יכולים לגרום לבלון לזוז.
ב .חלקיקי האוויר שבבלון מתנגשים בכל דפנות הבלון בכיוונים מנוגדים.
ג .חלקיקי האוויר שבבלון חלשים מדי על מנת לגרום לבלון לזוז.
ד .המרחק בין חלקיקי האוויר שבבלון גדול מדי.

 .44לכלי ריק לחלוטין הוכנסו שני חלקיקים של חומר (כמתואר באיור) .מה יש בין שני החלקיקים?
א .אוויר
ב .עוד חלקיקים
ג .ריק (ואקום)
ד .חמצן
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 .54תלמיד תאר את חלקיקי האוויר בציור .הוא צייר נקודות בבקבוק.
ערוך השוואה בין הציור (המודל) לבין המציאות אותה הציור (המודל) מייצג  .התייחס
לשני מרכיבים שונים ולשני מרכיבים דומים בין המודל לבין המציאות שאותה הוא
מייצג.

 .64תארו תופעה המוכיחה כי בין חלקיקי הנוזל קיימים כוחות משיכה.
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תת-נושא  2א
תהליכי חימום וקירור של החומר הגורמים לשינויי טמפרטורה
פריט ההערכה
 .74השלימו את המשפט :כאשר מחממים אוויר בתוך כלי סגור ,חלקיקי האוויר...
א .מתאדים.
ב .מתנפחים.
ג .מתכווצים.
ד .נעים בממוצע מהר יותר .
 .84תלמידים קיבלו שתי כוסות זהות ושתי שקיות תה זהות .הם מילאו כוס אחת במים חמים
מאוד ,וטבלו בהם שקית תה ,ואת הכוס השנייה הם מילאו במים בטמפרטורת החדר ,וטבלו
גם בהם שקית תה .הם העמידו את הכוסות על השולחן ,אבל לא ערבבו את הנוזל שבתוכן.
א .התהליך שהתרחש בכוסות לאחר שטבלו את שקיות התה במים נקרא ______________
ב .באיזו כוס השתנה צבע הנוזל מהר יותר? ______
נמקו_________________________________
 .94לקחו בלון אטום ומילאו אותו בגז .הכניסו את הבלון לכלי שבו מים חמים והבלון התנפח (ראו
איור) .מה השתנה בעקבות הכנסת הבלון למים החמים? סמנו שני היגדים נכונים.
א .המהירות הממוצעת של חלקיקי הגז בבלון .
ב .גודל חלקיקי הגז בבלון .
ג .המרחק שבין חלקיקי הגז בבלון .
ד .מספר חלקיקי הגז בבלון .

 .05כאשר מחממים מים עולה טמפרטורת המים .איזה מהמשפטים הבאים מתאר את התופעה על
פי המודל החלקיקי של החומר?
א .חלקיקי המים מתנפחים.
ב .חלקיקי המים מתרבים.
ג .המהירות הממוצעת של חלקיקי המים גדלה.
ד .המהירות הממוצעת של חלקיקי המים קטנה.
 .15לכדור מתכת ולטבעת מתכת קוטר דומה כך שהכדור יכול לעבור דרך הטבעת .לאחר חימום
81

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

פריט ההערכה
כדור המתכת (ללא שינוי מצב הצבירה) ,בעודו חם ,לא ניתן להעבירו דרך הטבעת.
הסבירו את התופעה באמצעות המודל החלקיקי של החומר.
 .25עָ ְרכּו ניסוי:
לשתי כוסות זהות (כוס א'
וכוס ב') מָ זגְ ּו כוהל בנפח
שווה .לכל אחת מן הכוסות
הכניסו גרגיר יוֹד סגול
בגודל זהה .בכוס א' הכוהל
היה בטמפרטורה של .100C
בכוס ב' הכוהל היה
בטמפרטורה של  .300Cלא
ערבבו את הכוהל ולא הזיזו את הכוסות.
במהלך שתי הדקות הראשונות הבחינו כי היוד באחת הכוסות התפשט בכוהל מהר יותר מאשר
בכוס השנייה.
א .כיצד נקרא התהליך של התפשטות היוד בתוך הכוהל?
ב .באיזו מבין הכוסות ,בכוס א' או בכוס ב' ,נצבע הכוהל בסגול מהר יותר? הסבירו את
תשובתכם על פי המודל החלקיקי של החומר.
 .35באיזה מקום נעים חלקיקי האוויר מהר יותר?
א .בתנור בטמפרטורה של .1800C
ב .במקפיא (פריזר) בטמפרטורה של .-180C
ג .במקרר בטמפרטורה של .40C
בחדר בטמפרטורה של .250C

 .45במד-טמפרטורה ישנו מיכל זעיר שבו מצוי נוזל (כספית או כוהל) ,וצינורית דקה היוצאת
מהמיכל .כאשר הנוזל מתחמם הוא עולה בצינורית.
א.

מה קורה בחימום למספר חלקיקי הנוזל הנמצא במד הטמפרטורה?

ב.

מה קורה בחימום למהירות הממוצעת של חלקיקי הנוזל הנמצא במד הטמפרטורה?

ג.

מה קורה בחימום לנפח הנוזל הנמצא במד הטמפרטורה?
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פריט ההערכה
 .55יעל הוסיפה סוכר לשתי כוסות :כוס א' שבה תה קר וכוס ב' שבה תה חם .היא הבחינה שהזמן
שעבר עד להמסת הסוכר בכל אחת מהכוסות היה שונה .יעל שערה שהסיבה לכך קשורה
לטמפרטורת המים ,ותכננה ניסוי כדי לבדוק את השערתה .לתוך  4כוסות שבכל אחת  200מ"ל
מים בטמפרטורות שונות הוסיפה יעל  5גרם סוכר .תוצאות הניסוי מוצגות בטבלה שלפניכם:
מספר הכוס
1
2
3
4

טמפרטורת המים
במעלות צלזיוס
12
24
40
80

זמן המסת הסוכר
בשניות
90
45
30
15

א .איזה מן הגרפים  1-4הבאים מתאר את התוצאות המוצגות בטבלה? הסבירו את בחירתכם.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ב .מהי המסקנה מן הניסוי? ________________________________________________
__________________________________________________________________
ג .הסבירו את תוצאות הניסוי על פי המבנה החלקיקי של החומר.
__________________________________________________________________
________________________________________________ __________________
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פריט ההערכה
 .65לפניכם גרף המתאר את המהירות הממוצעת של חלקיקי גז החמצן שנמדדה בטמפרטורות
שונות של החמצן .התבוננו בגרף ,וענו על השאלות.

א .באיזו טמפרטורה המהירות הממוצעת של החלקיקים היא  600מטרים לשנייה?
ב .באיזו מהירות ממוצעת נעים חלקיקי החמצן בטמפרטורה של ?1200C
ג .מה ניתן להסיק מהגרף על הקשר שבין הטמפרטורה של החמצן לבין המהירות הממוצעת של
חלקיקי החמצן?
 .75בקיץ נהוג להזהיר את הנהגים מנסיעה מהירה בכביש שעלולה להגדיל את החיכוך בין הצמיג
לכביש ולגרום לעלייה בטמפרטורת האוויר בצמיגי המכונית .מה עלול לקרות לאוויר הנמצא
בצמיג כתוצאה מעליית הטמפרטורה?
 .85תארו ניסוי שבאמצעותו ניתן להראות את הקשר שבין טמפרטורה לבין מהירות הפעפוע של
נוזלים בנוזלים.
 .95תלמידים חיממו  20מ"ל מים בכלי סגור ,מטמפרטורה של  250Cעד לטמפרטורה של .500C
ציינו מאפיין אחד של חלקיקי המים שלא משתנה כתוצאה מהחימום ומאפיין אחד של
חלקיקי המים שמשתנה כתוצאה מהחימום.
0

 .06תלמידים הכניסו  50מ"ל מים בטמפרטורה של  25 Cלמקפיא עד אשר המים הגיעו
לטמפרטורה
של .-100-C
ציינו מאפיין אחד של חלקיקי המים שלא משתנה כתוצאה מהקירור ומאפיין אחד של חלקיקי
המים שמשתנה כתוצאה מהקירור.
 .16תלמיד לקח שני כלים שבכל אחד מהם  100מ"ל מים בטמפרטורה של  .200Cהוא מזג את
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פריט ההערכה
תכולת שני הכלים לכלי שלישי בנפח של  500מ"ל .מה יהיה נפח המים בכלי השלישי ומה
תהיה טמפרטורת המים בכלי זה?
א .הנפח יהיה  200מ"ל והטמפרטורה תהיה .400C
ב .הנפח יהיה  100מ"ל והטמפרטורה תהיה .200 C
ג .הנפח יהיה  200מ"ל והטמפרטורה תהיה .200C
ד .הנפח יהיה  100מ"ל והטמפרטורה תהיה . 400C
 .26בתוך אמבט גדול המחולק על ידי מחיצה הוכנסו מים בטמפרטורות שונות .בצד אחד של
המחיצה מים חמים ובצד השני של המחיצה מים קרים .מסירים את המחיצה המפרידה בין
שני צידי האמבט .אם נמדוד את טמפרטורת המים באמבט בשני האזורים ,לאחר זמן מה,
יסתבר שהיא זהה .הסבירו את הממצאים באמצעות המודל החלקיקי של החומר.
 .36זכוכית לא מוליכה חום (נַּפָ חים אוחזים בשני צידי הזכוכית כאשר הם מחממים זכוכית
ומנפחים אותה) .למרות זאת ,כשבכוס זכוכית יש מים בטמפרטורה גבוהה ,אנו חשים ב"חום"
מבעד לזכוכית הכוס ,כשאנו אוחזים בה .מה ההסבר לתופעה זו? התייחסו בתשובתכם למודל
החלקיקי של החומר.
 .46כשמים רותחים ניתן להבחין בבועות הנוצרות בתוך הנוזל .מהן בועות אלה?
א .בועות של אוויר
ב .בועות של אדי מים
ג .בועות של חמצן
ד .בועות של ריק
 .56בקומקום חשמלי זהה ,חוממו מים בשני כלים נפרדים 200 :מ"ל מים ואחד ליטר ( 1000מ"ל)
מים.
א .בשני המקרים הגיעו המים ל –  .800Cפי כמה חום הושקעו בחימום ליטר המים בהשוואה
לחימום  200המ"ל?
ב .כיצד ניתן לחסוך באנרגיה כאשר מחממים מים בקומקום לצורך הכנת כוס תה אחת בלבד?
הסבר.
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תת-נושא  2ב
תהליכי חימום וקירור של החומר הגורמים לשינוי במצב הצבירה
פריט ההערכה
 .66כאשר חומר הנמצא בכלי סגור עובר ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר עקב חימומו ,אין
שינוי ב:
א .כוחות המשיכה שבין החלקיקים
ב .סוגי התנועה של החלקיקים
ג .מסה של החלקיקים
ד .מהירות הממוצעת של החלקיקים
 .76שקית אטומה לחלוטין שיש בה טיפות של אתר ,שהוא נוזל המתנדף בקלות ,הוכנסה
לתוך מים חמים .השקית התנפחה .נפח השקית גדל כי:
א .מספר חלקיקי האתר גדל.
ב .חלקיקי האתר נעים מהר יותר ומתרחקים זה מזה.
ג .חלקיקי האתר מתנפחים כשהאתר הנוזלי הופך לגז.
ד .החימום גורם להעלאת מסת חלקיקי האתר.
 .86בשקית אטומה לחלוטין וגמישה יש כמות קטנה של ָאצֶ טוֹן נוזלי ,שהוא נוזל המתנדף
בקלות .מכניסים את השקית לתוך מים חמים .מה יקרה לשקית כעבור זמן קצר?
א .נפח השקית יגדל ,כי חלקיקי האצטון יתנפחו.
ב .נפח השקית יגדל ,כי חלקיקי האצטון יתרחקו זה מזה.
ג .נפח השקית לא ישתנה ,כי חלקיקי האצטון לא ישתנו.
ד .נפח השקית לא ישתנה ,כי המרחק בין החלקיקים לא ישתנה.
 .96גד חימם סיר מים על הכיריים .הוא מדד את טמפרטורת המים וכשהחלו המים לרתוח
מד הטמפרטורה הראה  .1000Cגדי הגביר את עצמת הלהבה ,והמים המשיכו לרתוח
במשך חמש דקות נוספות .לאחר  4דקות מדד גדי את טמפרטורת המים שנית.
האם מד הטמפרטורה בקריאה השנייה הראה טמפרטור ה גבוהה יותר ,נמוכה יותר או
שווה ל ?1000C
נמקו את תשובתכם.
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פריט ההערכה
 .07כאשר מטפטפים על שולחן טיפת בושם ביום חם מרגישים בריח הבושם מהר יותר
מאשר אם מטפטפים טיפת בושם ביום קר (כאשר הלחות שבאוויר זהה) .הסיבה לכך
היא:
א .לחלקיקי הבושם מסה קטנה יותר ביום חם.
ב .חלקיקי הבושם מפעפעים מהר יותר באוויר ביום חם.
ג .טיפת הבושם מתאדה מהר יותר ביום חם.
ד .תשובות ב ו-ג נכונות.
 .17בטבלה שלפניכם רשומות טמפרטורות ההתכה של חומרים אחדים:
החומר

טמפרטורת ההתכה (במעלות צלזיוס)

אלומיניום

660

ברזל

1530

בדיל

232

כסף

961

מדדו  10גרמים מכל אחד מהחומרים במצב מוצק ,וחיממו אותם בתנאים זהים .באיזה חומר
המבנה המסודר של החלקיקים ישתנה בזמן הקצר ביותר ? נמקו.
א .אלומיניום
ב .ברזל
ג .בדיל
ד .כסף
 .27לפניכם רשימת מאפיינים הקשורים לחלקיקי החומר  .ציין בטבלה אילו מאפיינים
משתנים ואילו נשמרים כאשר מצב הצבירה של חומר הנמצא בכלי משתנה.
נשמר

המאפיין

לא נשמר

א' צורת החלקיקים
ב'

מסת החלקיקים

ג'

המרחק בין החלקיקים

ד'

המשיכה בין החלקיקים

ה' סדר החלקיקים
ו'

גודל החלקיקים

87

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

פריט ההערכה
 .37אצטון הוא נוזל דליק ושקוף .טמפרטורת
הרתיחה של האצטון היא  .56.50Cהמורה
הכניסה  100סמ"ק אצטון לבקבוק (האצטון לא
מילא את הבקבוק) ,סגרה את הבקבוק היטב
בפקק והכניסה את הבקבוק לקערה המכילה
מים חמים בטמפרטורה של ( 1000 Cכמתואר
באיור) .לאחר זמן–מה הפך כל האצטון הנוזלי לגז.
מה קרה למסה של האצטון לאחר שהפך לגז?
א .המסה של האצטון קטנה.
ב .המסה של האצטון לא השתנתה.
ג .המסה של האצטון גדלה.
ד .אי אפשר לדעת על סמך הנתונים מה קרה למסה של האצטון.
 .47במזרק המתואר באיור הוכנסה כמות מסוימת של
אצטון .הבוכנה במזרק חופשית לנוע .טבלו את המזרק
במים חמים והמתינו עד שהאצטון יתאדה .ענו על
השאלות הבאות המתייחסות לניסוי:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

באיזה מצב צבירה נמצא האצטון לפני החימום ?
באיזה מצב צבירה האצטון לאחר שהתאדה ?
מה קרה לנפח האצטון שהתאדה :גדל/קטן/לא השתנה
תאר מה קרה למרחקים שבין החלקיקים לאחר החימום
בהשוואה לנוזל ? גדלו /קטנו /לא השתנו
מה קרה למספר חלקיקי האצטון לאחר האידוי?
גדל /קטן /לא השתנה
מה קרה לצורת החלקיקים לאחר האידוי? השתנתה /לא השתנתה
נסה להסביר מדוע גדלו המרחקים בין החלקיקים לאחר האידוי? (השתמש במושגים
טמפרטורה ,נפח ,מהירות חלקיקים).
המזרק המכיל אצטון במצב גז הוכנס לכוס מים קרים עם קרח  .לאחר זמן מה האצטון
התעבה והפך לנוזל .מה קרה לבוכנת המזרק לאחר הקירור?
מה קרה לנפח האצטון לאחר העיבוי? גדל/קטן/לא השתנה
מה קרה למספר החלקיקים במזרק לאחר העיבוי? גדל/קטן/לא השתנה

 .57כלי סגור ואטום המכיל  300גרם של מים מוצב במקפיא להכנת קרח .מה תהיה מסת
הקרח לאחר שהמים יקפאו?
א .יותר מ 300-גרם.
ב .בדיוק  300גרם.
ג .פחות מ 300-גרם.
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פריט ההערכה
 .67ארטיק שהוצא מהמקפיא והונח על שולחן בטמפרטורת החדר משנה את מצב הצבירה
שלו ממוצק לנוזל .ציינו איזו תכונה נשמרת ואיזו תכונה לא נשמרת בעת שינוי מצב
הצבירה .סמנו  Xבמקום המתאים.
נשמר/ת

תכונות
א .מסת כל החלקיקים

לא נשמר/ת

ב .המרחק בין החלקיקים
ג .המשיכה בין החלקיקים
ד .סדר החלקיקים
ה .גודל החלקיקים
 .77ציינו שני הבדלים בין התהליכים התאדות לרתיחה.
 .87תארו כיצד ניתן להפיק מלח ממי ים.
 .97איזה מהבאים משתנה כאשר חומר משנה את מצב הצבירה שלו?
א .גודל החלקיקים.
ב .מסת החלקיקים.
ג .סוגי תנועת החלקיקים.
ד .סוג החלקיקים.
 .08שני תלמידים דנו בנושא שינוי מצב הצבירה של מים .דן טען שכאשר מים הופכים מנוזל
למוצק מתקבל חומר חדש – קרח .אורי לעומתו טען שמים שהופכים למוצק הם אותו
חומר אבל במצב צבירה שונה .מי מבין השניים צודק? נמקו.
 .18מדוע בגד רטוב מתייבש מהר יותר כאשר יש רוח בהשוואה לאותם התנאים ללא רוח?
 .28גאיה וקרני חיממו מים ומדדו את הטמפרטורה .כאשר היא הגיעה ל 1000C -החלו
להופיע בועות שעלו מתוך המים .גאיה טענה שאלו הן בועות אוויר .קרני טענה שאלו הן
בועות של אדי מים.
א .מי מהן צדקה?
ב .בנו טיעון על ידי הבאת נימוק לטענה הנכונה.
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פריט ההערכה
 .38ליטר מים חוממו בסיר עד לטמפרטורת הרתיחה .טמפרטורת המים הייתה  .1000Cמה
תהיה טמפרטורת המים אם נמשיך לחמם את המים עוד  5דקות?
גבוהה מ / 1000C / 1000C -נמוכה מ ? 1000C -הסבירו.
 .48תלמידים רצו לבדוק מה הקשר בין נפח המים לכמות החום שיש להשקיע על מנת להעלות
את הטמפרטורה של המים .לצורך כך הם לקחו  100מ"ל מים בכלי אחד ו 1000 -מ"ל מים
בכלי הזהה לו .את שני הכלים התלמידים הניחו על מקור חום זהה למשך  4דקות .לאחר
פרק זמן זה התלמידים מדדו את הטמפרטורה של המים בכלי המכיל  100מ"ל מים
והטמפרטורה הייתה  .580Cהאם גם בכלי המכיל  1000מ"ל מים הטמפרטורה תהיה
אותה טמפרטורה? נמקו.
 .58תלמידים רצו למדוד את טמפרטורת הרתיחה של שמן .לצורך כך התלמידים הכינו מד-
טמפרטורה כשהנוזל בתוכו היה מים .האם התלמידים יוכלו למדוד את טמפרטורת
הרתיחה של שמן באמצעות מד הטמפרטורה הזה? נמק.
 .68הסבירו בעזרת המודל החלקיקי של החומר מה קורה לחלקיקי החומר בתהליך
ההתעבות.
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משימות מורכבות
משימה מס'  – 1הבלון המתנפח

התבוננו באיור המתאר ניסוי שבו חיממו
אוויר הנמצא בכלי המחובר לבלון גומי.
קראו את דבריו של תלמיד כיתה ז'
שהתבקש להסביר את הניסוי באמצעות
המודל החלקיקי של החומר.

העתיקו שני משפטים שגויים בתשובת התלמיד ותקנו את המשפטים.
המשפט השגוי:
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
תיקון המשפט:
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
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המשפט השגוי:
_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
תיקון המשפט_________________________________________________________ :

משימה מס'  - 2פופקורן
אין כמעט אדם שלא יזהה את קולות ההתבקעות של גרגרי הפופקורן ואת ריחם.
את הפופקורן מכינים מזן של תירס אשר עובר תהליך ייבוש בשדה עוד לפני קטיפתו .לתהליך
הייבוש יש קשר להתבקעות גרגרי התירס שהופכים לחטיף .ניתן לבָ ֵקעַ את גרגרי התירס בדרכים
שונות .כבר לפני כ 5000 -שנה הבעירו האינדיאנים מדורה ,בה התבקעו גרגרי התירס והתפזרו לכל
עבר .כיום מכינים פופקורן במספר אופנים כגון :בסיר מכוסה המונח על הכיריים ,בשקית נייר
אטומה המעוצבת במיוחד עבור הכנת פופקורן במיקרוגל ,במתקן מיוחד המיועד לאח ובמכשיר
חשמלי סגור ,שכולל גוף חימום המחמם את הגרגרים ומפוח המוציא אוויר מהמכשיר.
שאלה 1
בקטע מצוינות דרכים אחדות המיועדות להכנת פופקורן .מהו המשותף לכל תהליכי ההתבקעות?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
שאלה 2
גרגר הפופקורן מכיל עמילן ומעט מים .קליפתו החיצונית קשה .כשמחממים את הגרגרים לכ,2200C -
המים הופכים לאדי מים היוצרים לחץ בתוך הגרגר .כאשר הלחץ בתוך הגרגר גובר ,קליפת הגרגר
נבקעת וליבת )תוך( הגרגר פורצת החוצה יחד עם אדי המים ונוצרת צורת הפופקורן המוכרת.

גרגרי פופקורן שהתבקעו

גרגרי פופקורן

בשעת הכנת הפופקורן נשארים גם גרגרים שלא התבקעו .בטבלה שלפניכם סיבות אפשריות לאי-
התבקעותם של גרגרי התירס .סמנו נכון או לא נכון לגבי כל סיבה:
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סיבות אפשריות לאי-בקוע
א .תכולת מים גבוהה מדי בגרגר

נכון  /לא נכון

ב .תכולת מים נמוכה מדי בגרגר

נכון  /לא נכון

ג .חימום הגרגר לכ2200C -

נכון  /לא נכון

ד .טמפרטורה נמוכה של מקור החימום

נכון  /לא נכון

שאלה 3
ישראל ודפנה החליטו לנסות ולהגדיל את מספר גרגרי הפופקורן המתבקעים .לשם כך ,בשלב הראשון
הם ייבשו  10גרגרי פופקורן במשך מספר ימים בשמש .לאחר מכן ,חממו כמות שווה של שמן בשני כלים
זהים ,לסיר אחד הכניסו את  10גרגרי הפופקורן שיובשו בשמש ולסיר שני הכניסו  10גרגרי פופקורן
שלא יובשו ואשר נלקחו מאותה אריזה .הכלים חוממו במשך  10דקות באמצעות אותו מקור חימום.
מה הייתה ההשערה בניסוי זה?
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
שאלה 4
לפניכם תוצאות הניסוי של ישראל ודפנה:
גרגרים שיובשו

גרגרים שלא יובשו

בשמש
אחוז הגרגרים שהתבקעו

90%

80%

לפניכם משפטים המתארים את הניסוי שביצעו ישראל ודפנה ותוצאותיו.
סמנו את המשפטים הנכונים:
א .שאלת המחקר בניסוי זה היא ,האם ייבוש גרגרי פופקורן בשמש לפני הכנתם ישפיע על מספר
הגרגרים שיבקעו.
ב .קבוצת הבקרה הייתה קבוצת הגרגרים שיובשו בשמש.
ג .תוצאות הניסוי הראו ,כי רק גרגר אחד שיובש בשמש לא התבקע בהשוואה לשני גרגרים שלא
יובשו.
ד .תוצאות הניסוי מראות בוודאות ,שייבוש גרגרים בשמש לפני הכנתם מגדיל את אחוז הגרגרים
שמתבקעים.
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שאלה 5
מה אפשר לומר על חלקיקי המים בתהליך שבו נוצרים אדי מים בגרגר הפופקורן?
א .החלקיקים נעים לאט יותר ומתרחקים זה מזה.
ב .החלקיקים נעים מהר יותר ומתרחקים זה מזה.
ג .החלקיקים נעים לאט יותר ומתקרבים זה לזה.
ד .החלקיקים נעים מהר יותר ומתקרבים זה לזה.
שאלה 6
נניח כי הנך מתכונן לערוך מסיבה ולהזמין את חבריך .לפניך מוצגות שתי אריזות פופקורן:
פופקורן להכנה במיקרוגל
בטעם חמאה

פופקורן להכנה על הכיריים

מוכן תוך דקות
רכיבים :גרגירי תירס  ,71%שומן צמחי מוקשה ,
מלח ,חמאה ,חומרי טעם ,צבעי מאכל,E-100 :
).E-160c ,E-160 (b
ערכים תזונתיים ל 100-גרם :
אנרגיה 512 :קק"ל
חלבון 8 :גר '
פחמימות 61 :גר '
שומן 26 :גר '
 שומן רווי 5 :גר 'סיבים תזונתיים 18 :גר '
נתרן 500 :מ" ג

רכיבים :גרגירי פופקורן

ערכים תזונתיים ל 100-גרם:
אנרגיה 380 :קלוריות
 12גר'
חלבונים:
 80.8גר'
פחמימות:
 0מ "ג
נתרן:
 0מ "ג
כולסטרול:
 4.1גר'
סיבים תזונתיים:
 2.7מ"ג
ברזל:
אשלגן 30.1 :מ"ג
משקל 500 :גר'

משקל 600 :גר' ) 6שקיות –  100גרם כ"א(

כשר

כשר חלבי

מחיר₪ 5.10 :

מחיר 18.99 :ש"ח

סמנו את מידת הסכמתכם לגבי כל אחד מהמשפטים הבאים:
מסכים
במידה
רבה

מסכים

מסכים
חלקית

לא
מסכים

אבחר לקנות את הפופקורן להכנה על הכיריים
משום שהוא זול יותר.
אבחר לקנות את הפופקורן להכנה במיקרוגל כי
מה שחשוב לי הוא הטעם ולא המחיר.
אבחר לקנות את הפופקורן להכנה על הכיריים
משום שאין בו צבעי מאכל.
אבחר לקנות את הפופקורן להכנה במיקרוגל כי
הוא יהיה מוכן מהר יותר.
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אבחר לקנות את הפופקורן להכנה במיקרוגל
משום שהכנת הפופקורן על הכיריים מצריכה
תוספת של שמן.
תבנית טיעון (טענה +הסבר מדעי) בתחום חומרים בהיבט חלקיקי
______
מה קרה בתהליך (בתחום המאקרו)  -תאור התופעה :
________________
טענה (בתחום המאקרו)
נימוק מסוג הסבר (בתחום המיקרו) מה קרה לחלקיקים בתהליך?
מרכיבי הנימוק:

השינוי בכל אחד ממרכיבי
המודל החלקיקי
גדל /קטן /לא השתנה

הסיבה

מספר החלקיקים
מהירות התנועה
עצמת ההתנגשויות
מרחק בין חלקיקים
מיקום החלקיקים

הטיעון (טענה  +נימוק מסוג הסבר):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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נושא " :2תאור תופעות בשפת האנרגיה"
(ערכות ה.ל.ה משרד החינוך ומכון ויצמן)
תתי-נושאים בהוראת הנושא:
 .1סוגי אנרגיה
 .2המרות אנרגיה
 .3שימור אנרגיה
מטרות הלמידה של הנושא (בתחומי התוכן והמיומנויות) .התלמידים:
 .1ישתמשו ב"שפת האנרגיה" לתיאור תהליכים ( שינוי באנרגיה ,סוגי אנרגיה ,המרות
אנרגיה)
 .2יזהו המרות אנרגיה מסוג אחד לסוג אחר ב תופעות נתונות
 .3ינתחו תופעות בהן מתרחשות המרות אנרגיה
 .4יציעו דוגמאות לתופעות בהן מתרחשות המרות אנרגיה
 .5יזהו גורמים המאפיינים סוגי אנרגיה שונים
 .6יזהו סוגי אנרגיה שונים על פי מאפייניהם
 .7ישוו באופן איכותי (דירוגי) בין סיטואציות שונות בהתבסס על זיהוי המאפיינים של סוגי
אנרגיה שונים ותלות האנרגיה במאפיינים
 .8יתארו באמצעות ייצוג בתרשים את השינויים בסוגי האנרגיה בתהליך נתון ,תוך
התייחסות לחוק שימור האנרגיה
 .9יוכלו לחזות את מגמת השינוי באנרגיה בסיטואציות נתונות
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רקע מדעי
מה נשתנה? – אנרגיה כשפה
תלמידי חטה"ב מגיעים ללימודיהם עם ידע קודם על נושאים הקשורים במושג אנרגיה .הם למדו כי
יש "סוגים" שונים של אנרגיה וכי אנרגיה יכולה "לעבור" מגוף אחד לשני או "לשנות" את צורתה .אין
ספק כי זוהי שגרת דיבור יחודית שאין לה מקבילות בתחומים אחרים הקשורים במדעי הטבע .האם
באמת קיימים סוגים שונים של אנרגיה? למה הכוונה בכך? מהו הקשר בין סוגים אלו? למה הכוונה
בביטוי שאנרגיה יכולה לעבור מגוף לגוף או מצורה לצורה משל היתה רוח רפאים ולא מושג מדעי
מוצק ומבוסס?
כדי לענות על שאלות אלו ,יש לשים לב שהמושג אנרגיה משמש אותנו בתיאור של תהליכי שינוי שונים
ומגוונים המתרחשים בטבע :גוף נופל ,נר בוער ,נורה נדלקת ,אור נבלע בקולט שמש ,כוס תה חמה
מתקררת ועוד ועוד .ברור שתהליכים אלו שונים מאוד זה מזה ומעורבים בהם גורמים ומערכות שונים
לחלוטין .מדוע אם כן אפשר לתארם באמצעות מושג אחד? מהו המכנה המשותף לכל התהליכים
שהוזכרו? בעבר ,עד לניסוי המפורסם של ג'ול ,אכן לא נראה היה כי קיים קשר בין התהליכים
השונים :בעוד שלחלקם היה מכנה משותף בכך שיכלו לגרום להתחממות של גוף כלשהו (מי מאתנו לא
התחמם בעמדו ליד מדורה בוערת ,תחת אורה של השמש או במגע עם גוף חם?) ,הרי שאחרים ,כמו
נפילה של גוף מגובה כלשהו או שינוי במהירות התנועה של גוף ,נחשבו לתהליכים מסוג שונה לגמרי.
ואולם הגילוי של ג'ול כי גם תהליך של נפילה יכול לגרום להתחממות (של מים) הוביל את המדענים
למסקנה שאפשר לתאר את כל אותם תהליכים שיכולים לגרום להתחממות בעזרת מושג אחד" :שינוי
באנרגיה" .עם הזמן המושג "שינוי באנרגיה" התגלה כמוצלח ביותר ואנו יכולים לתאר בעזרתו גם
תהליכים שהתבהרו הרבה לאחר תקופתו של ג'ול כמו תהליכים גרעיניים ,בליעה של קרינה אינפרא-
אדומה או אולטרה סגולה ועוד.
לפני שנמשיך הלאה יש לשים לב לכך שהעובדה שתהליך כלשהו יכול לגרום להתחממות אינה מחייבת
שזו תהיה התוצאה העיקרית של תהליך זה (כך למשל ,כאשר יוצרים זרימה של מטענים חשמליים
דרך חוט הלהט של נורה ,הנורה אמנם מתחממת אולם בנוסף לכך נוצר בה אור) .העיקר שנמצא מכנה
משותף המקשר בין תהליכים שונים המתרחשים בטבע.
המושג "שינוי אנרגיה" משמש אותנו לתאר באופן איכותי וכמותי את השינוי שחל במערכת כלשהי
כשהיא עוברת ממצב אחד למצב אחר .חשוב להדגיש שפרטי התהליך אינם חשובים אלא רק ההבדל
בין המצבים השונים .כך למשל ,גוף מסוים יכול לשנות את גובהו בנפילה ישרה או לאורך מסילה
פתלתלה (כמו ברכבת הרים) אך מה שיקבע את גודל השינוי באנרגיה המיוחס לשינוי בגובה הוא
ההבדל בין המצב הסופי להתחלתי.
אם קיים מושג אחד כולל" ,שינוי באנרגיה" ,מדוע כה רב הבלבול ביחס למושג אנרגיה? מדוע אנו
משתמשים במושגים רבים כמו "סוגי" אנרגיה" ,צורות" אנרגיה" ,גלגולי" אנרגיה" ,המרות" אנרגיה,
"מעברי" אנרגיה?
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נתחיל ב"סוגי" (או "צורות") אנרגיה :אמנם "שינוי באנרגיה" הוא מושג אחד ואין לו סוגים שונים,
אבל מפאת נוחיות הדיבור נהוג לקרוא לשינויי אנרגיה בשמות שונים לפי התהליך שאותו הם
מתארים:


שינוי באנרגיה קינטית מתייחס לשינוי המתרחש בעת שמהירות התנועה של גוף משתנה;



שינוי באנרגיית גובה מתייחס לשינוי המתרחש בעת שהגובה של גוף משתנה;



שינוי באנרגיה הקינטית הפנימית של חומר ( בערכה אנו מכנים אנרגיה זו בשם "אנרגיית
חום") מתייחס לשינוי המתרחש בעת שהטמפרטורה של גוף משתנה;



שינוי באנרגיה של אור מתייחס לשינוי המתרחש בעת שאור נבלע או נוצר;



שינוי באנרגיה כימית מתייחס לשינוי המתרחש בעת שחלים שינויים בהרכב הכימי של
חומרים;



שינוי באנרגיה חשמלית מתייחס לשינוי המתרחש בעת שחלים שינויים הקשורים במטענים
חשמליים;

 שינוי באנרגיה גרעינית מתייחס לשינוי המתרחש בעת שגרעינים של אטומים משתנים
למרות השמות השונים ,לא קשה לחזור ולהיווכח במכנה המשותף לכל התהליכים :בכולם יכול היה
ג'ול להשתמש כדי לגרום להתחממות כלי המים שלו .חשוב גם לעמוד על כך שלא כל התהליכים
גלויים לחושינו .כך למשל ,כאשר אנו מציתים גפרור אנו מבחינים היטב בשינויים שחלים בו אולם
השינויים המתרחשים באוויר שסביבו הם סמויים מעינינו .למעשה בתהליך הבעירה בוערים גם
הגפרור וגם האוויר (החמצן) שסביבו .גם כאשר גוף חם בא במגע עם גוף קר אפשר להבחין רק בשינוי
החל בטמפרטורה של כל אחד מהגופים אך לא בתהליך השינוי המתרחש ברמת החלקיקים מהם
עשויים הגופים.
ראינו כי מתן השמות השונים לשינוי אנרגיה בתהליכים שונים נועד להצביע על אופיים של אותם
תהליכים .אבל מהו מקור השימוש בביטו י "המרת" אנרגיה? גם כאן נצא מהתבוננות בתהליכים
המתרחשים סביבנו ונשים לב לתופעה מעניינת ביותר :תהליכי שינוי אף פעם לא מתרחשים לבד!
תמיד כאשר חל שינוי כלשהו נלווה אליו שינוי נוסף או מספר שינויים נוספים .בנוסף לכך ,אם מגמת
שינוי (או שינויים) מסוים היא מגמה של גידול הרי שהמגמה של שינויים אחרים תהיה הפוכה .כך
למשל ,כאשר גוף נופל הגובה שלו קטן ובו בזמן מהירותו גדלה; כאשר נר בוער השעווה שלו מתכלה
(וגם החמצן החופשי סביבו) ובה בעת הנר והאוויר שסביבו מתחממים; כאשר אור נבלע בקולט השמש
הוא נעלם ובאותה עת המים שבקולט מתחממים; במכונית המתחילה לנסוע המהירות ,ההרכב הכימי
של הדלק (והאוויר) והטמפרטורה של המנוע כולם משתנים יחדיו .אפשר לתאר תופעה זו בפשטות
בציון העובדה שכאשר אנרגיה "מסוג" מסוים גדלה אנרגיה (או אנרגיות) מסוג אחר קטנה .ואולם,
דרך הדיבור שהשתרשה היא של "המרה" :נוהגים לומר כי סוג האנרגיה שקטן "מומר" לסוג האנרגיה
שגדל .מובן ששגרת דיבור זו יכולה ליצור את הרושם שחל שינוי במהות האנרגיה למרות ,כפי שעמדנו
על כך ,שאין לה מהויות שונות.
כיצד מודדים שינוי באנרגיה? הדרך הפשוטה והישירה היא לבחור גוף תקני (למשל כמות מים
מוסכמת) ולהחליט כי שינוי בן מעלה אחת בטמפרטורה של הגוף מהווה את יחידת המידה של השינוי
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באנרגיה .כך למשל הוגדרה הקלוריה :קלוריה אחת היא השינוי באנרגיה שחל בגרם אחד של מים
(בלחץ של אטמוספרה אחת) בשעה שהטמפרטורה שלהם עולה מ  14.5°c -ל .15.5°c -
חוק שימור האנרגיה  :עד כה לא עמדנו על היבטים כמותיים של השינוי באנרגיה המתאר תהליכי
שינוי שונים המתרחשים בטבע .מאליה עולה השאלה המסקרנת :האם בתהליכים השונים הגידול
שחל באנרגיה מ"סוג" מסוים במערכת שאין לה אינטראקציה עם הסביבה (מערכת סגורה) מתקזז
באופן מלא על ידי ההקטנה המתרחשת במקביל בסוג (או בסוגי) אנרגיה אחר? מניסויים רבים מאוד
שנערכו עולה כי אכן כך הדבר :אם לוקחים בחשבון את כל השינויים המתרחשים ומודדים באופן
כמותי את שינויי האנרגיה המיוחסים להם מגלים ש"זה שעולה" מתקזז באופן מלא עם "זה שיורד".
מכאן ,שאם מחשבים את כלל השינוי באנרגיה במערכת סגורה מגלים שהוא אפס! בשפת המדע אנו
אומרים כי אם גודל מסוים אינו משתנה בתהליכים כלשהם הרי הוא "נשמר".
האם אפשר להגדיר אנרגיה? מושג האנרגיה נחשב למושג קשה להגדרה .הפיזיקאי המפורסם ריצ'רד
פיינמן כתב כי ב"פיסיקה של ימינו אין לנו הבנה אמיתית מהי באמת אנרגיה  ...זהו מושג אבסטרקטי,
אשר אינו נותן לנו כל מושג על המכניזם ,או על הסיבות לכך שהנוסחאות נראות כשם שהן נראות ".
אם כך הוא המצב האם אין אנו מנסים להגיע רחוק מדי בהוראת המושג אנרגיה? מה בכל זאת אפשר
לעשות? מהנאמר עד כה אפשר לראות כי המושג שאותו אפשר להגדיר באופן אופרציונלי הוא המושג
"שינוי באנרגיה" מאחר שזהו גודל שאפשר למדוד אותו .במלים פשוטות אפשר להגדיר שינוי באנרגיה
כך" :שינוי באנרגיה הוא שינוי במערכת כלשהי שאפשר למדוד אותו על ידי ההתחממות (או
התקררות) של גוף מסוים ".הגדרה מעט חופשית יותר תהיה" :שינוי באנרגיה הוא היכולת לגרום
להתחממות ".הגדרות אלו ,כפי שאפשר להיווכח מהדוגמאות שנתנו כאן ומרבות אחרות ,קרובות
להתנסות היומיומית של התלמידים בנוגע לתהליכים שונים המתרחשים בטבע שיכולים לגרום
להתחממות.

רקע
מהי אנרגיה ?
המושג "אנרגיה" קשה להגדרה ויש מדענים הטוענים כי מוטב לא להגדירו .בחלק מהספרים
קיימת עדיין ההגדרה הבאה" :אנרגיה היא היכולת לבצע עבודה" .לאנרגיה צורות רבות :אנרגיית
אור ,אנרגיה חשמלית ומגנטיות ,אנרגיה מכנית ,אנרגיה כימית ,אנרגיית קול ,אנרגיה גרעינית
ועוד.
האנרגיה יכולה להתגלגל מצורה לצורה .כל צורת אנרגיה ניתן לגלגל לאנרגיית חום .בכל מקרה
סך הכל של האנרגיה נשאר גודל קבוע .דבר זה מוביל לניסוח העיקרון החשוב ,הידוע בשם "חוק
שימור האנרגיה" :האנרגיה לובשת צורה ופושטת צורה ,אך אינה הולכת לאיבוד ואינה נוצרת יש
מאין.
להלן דוגמה של המרת אנרגיה:
האור היא צורה של אנרגיה ולכן תכונות האנרגיה מתקיימות באור (המרות אנרגיה ,שימור
אנרגיה) .רוב מקורות האור נובעים מהמרת אנרגיה מסוג כלשהו לאנרגיית אור .לדוגמא ,הבה
ונחשוב ,אילו גלגולי אנרגיה מתרחשים במקורות אור המוכרים לנו? תחילה ,במקורות האור
הטבעיים:
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·
·
·
·

בשמש ובכוכבים האחרים מומרת אנרגיה גרעינית לאנרגית אור וחום.
אצל יצורים חיים (דגים גחליליות ועוד ) הפולטים אור ,אנרגיה כימית מומרת לאנרגיית
אור.
בהתפרצות הר געש אנרגיה מסוגים שונים מומרת לאנרגיית אור וחום.
בברק אנרגיה חשמלית מומרת לאנרגית אור ועוד.

מקורות אנרגיה
מקורות האנרגיה מתחלקים למקורות מתחדשים (כמותם לא תלויה בשימושי האדם) .מקורות
אנרגיה מתכלים (כמותם תלויה בשימושי האדם).

משאבי טבע מה הם?
משאבי טבע – שם כולל לכל החומרים והאמצעים הטבעיים המשרתים את האדם לשם ייצור
מוצרים ואספקת שירותים .הגדרה זו כוללת את כל המקורות הטבעיים המשמשים אותנו:
המחצבים ,הצומח הטבעי ואוכלוסיות של בעלי חיים בלתי מבויתים ,בעקר יערות ודגה ,מים,
קרקע ואוויר .לא בכל המקרים משתמשים בחומר הטבעי עצמו .המים הזורמים משמשים לנו
מקור אנרגיה וכך גם תנועת האוויר .בכגון אלה אין משתמשים בחומר אלא בתנועתו .גם ניצול
אנרגיית השמש אינו כרוך בשימוש בחומר .נהוג למיין את המשאבים הטבעיים לפי אמות מידה
שונות ,אך החשובה ביניהן היא זו המחלקת את המשאבים הטבעיים למשאבים מתחדשים
ולמשאבים בלתי מתחדשים המכונים גם משאבים מתכלים.
משאבים מתחדשים  :אלו הם משאבים שקצב היווצרותם מהיר .לכן גם קצב ניצולם מהיר,
ומאגרי המשאבים הללו מתחדשים בתוך פרקי זמן קצרים יחסית .יערות ,דגה ומים נכללים
בקבוצה זו של משאבים ,אך מרבית משאבי הטבע המשמשים אותנו נכללים בקבוצת המשאבים
המתכלים.
משאבים מתכלים  :אלו הם חומרים טבעיים שקצב היווצרותם איטי ביותר בהשוואה לקצב
ניצולם על ידי האדם .לכם קיימת סכנה מוחשית לדלדול מוחלט של מאגרי משאבים אלו .נפט,
פחם ועפרות מתכת נכללים בקטגוריה זו של משאבים טבעיים.
כמות משאבי הטבע על פני כדור הארץ מוגבלת

.היות שקצב ניצולם מהיר פי כמה מקצב

היווצרותם ,קיימת סכנה של דלדול משמעותי של מאגרי משאבי הטבע השונים .הערכת ממדי
המלאים של משאבי הטבע מתבססת על מספר הנחות יסוד מדעיות-טכנולוגיות .ההנחות
המדעיות קשורות בתפוצתם של משאבי הטבע השונים בשכבות השונות של כדור הארץ .ההנחות
הטכנולוגיות קשורות באמצעים שיש לרשותנו כיום ויעמדו לרשותנו בעתיד כדי להפיק משאבים
אלה.
מכלל נפחו של כדור הארץ זמינים לאדם רק משאבי הטבע הנמצאים בעומק של עד  5ק"מ בלבד .
 -6300ק"מ.
זהו חלק זעום ביותר מנפחו של כדור הארץ ,אם נזכור שרדיוס כדור הארץ הוא כ
משאבי הטבע הנמצאים על פני קרקעית הים העמוק (שהם משאבים הנמצאים לכאורה על פני
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השטח) אינם זמינים לאדם בהעדר טכנולוגיות מתאימות לניצולם .הערכות מאגרי המשאבים
מתבססות על הטכנולוגיות הנמצאות כיום בשימוש ואינן מביאות בחשבון את פיתוחן של שיטות
טכנולוגיות מהפכניות ,שונות לחלוטין ,שיאשרו הפקה של משאבי טבע מעומקים גדולים בהרבה.
לדוגמא ,באזורים העמוקים לאורך קרקעית הים ישנם ריכוזים עצומים של עפרות מתכת ,כגון:
כסף וניקל ,שאינם ניתנים לניצול בהעדר טכנולוגיה מתאימה לכרייה תת-ימית בעומק כה רב

.

העדר טכנולוגיה מתאימה הוא גם הגורם המונע מישראל לספק את כל צורכי האנרגיה שלה
מפצלי השמן הנפוצים בנגב הצפוני .ההערכות מתייחסות הן למאגרים ,שיש מידע בדוק באשר
לקיומם ,הן למאגרים שקיים יסוד סביר להניח ,שהם קיימים למרות שטרם אותרו .במקומות
רבים מציגים את תמונת דלדול המשאבים כמצב של צעידה לקראת "חיסול מוחלט" של מאגרי
משאב זה או אחר .הצגת דברים כזו אינה מדויקת ,כי הניסיון מלמד ,שככל שקצב הדלדול של
משאב טבע מסוים גובר ,עולה מחירו ,ואז קטן השימוש בו וקצב הדלדול קטן גם הוא בהתאמה.
עליית מחיריהם של משאבי טבע עשויים להפוך מרבצים ,שלא כדאי היה להפיק מהם משאבים
בעבר ,למכרות כדאיים ביותר .עם זאת קיימים משאבים כמו ,למשל ,מים ,שבאזורים מסוימים
מנצלים אותם עד תום.
קצב ההיווצרות של משאבי טבע  :משאבי הטבע השונים ,בעקר מחצבים ,נוצרים בתהליכים
גיאולוגיים ,שהקצב שלהם איטי ביותר במושגי יומיום .תהליכים המביאים להצטברות מינרלים
עשירים במתכות בין סלעים הם התהליכים האחראיים להיווצרותם של מרבצי עפרות מתכת
ואלה מתרחשים במעמקי האדמה גם בימינו .מרבצי המחצבים המנוצלים כיום נוצרו במהלך
מיליוני שנים ואף עשרות או מאות מיליוני שנים בתהליכים דומים בעקרם לתהליכים
המתרחשים בימינו .הטכנולוגיה מודרנית מאפשרת לאדם לנצל במהירות מרבצים שנצטבר בעבר.
לכן ,מרבצים שנוצרו במשך מיליוני שנים ,מנוצלים בפרקי זמן של עשרות שנים בלבד ואף פחות
מכך .נצטרך ,אם כן ,להמתין פרקי זמן של מיליוני שנים לחידושם של מרבצים כאלו …וזאת אין
באפשרותנו לעשות … למשאבים המתחדשים כמו ,למשל מים ,יש מחזורי התחדשות מהירים.
לכן ,מאגרים המנוצלים בצורה מבוקרת יכולים לשוב ולהתחדש בפרקי זמן קצרים ,קצרים
מאורך חיים של אדם.
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מקורות אנרגיה מתכלים

חומרי דלק
חומרי הדלק הם חומרים אשר בבערתם מספקים אור וחום .הודות לזמינותם הם משמשים
כמקורות אנרגיה .בעבר נוצלו חומרי הדלק לתיאורה ולבישול .כיום כמעט שאין משתמשים
בחומרי הדלק לתיאורה ,פרט לנרות ולמנורות גז ,אך ממשיכים לנצל את החום המופק מבערתם
לשימושים ביתיים (חימום ,בישול) ולשימושים תעשייתיים (כבשנים ,הפקת חשמל) .כמו כן
מנוצלים חומרי הדלק להנעת מכונות וכלי תחבורה.
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את ההגדרה המדעית של "חומרי דלק" משלים היבט חברתי כלכלי :כדי לשמש כחומר דלק בקנה
מידה רחב צריך החומר להיות קל להשגה (זמין) ,ניתן לרכישה במחיר סביר וכן נוח ובטוח
בשימוש .כמו כן הוא צריך לספק חום בכמות ניכרת או אור בהיר (בהתאם לשימוש) ,והשימוש בו
אסור שיזהם את הסביבה יותר מידי .בתהליך הבעירה הופכת האנרגיה האצורה בדלק לצורות
אנרגיה שניתן להשתמש בהן (אור ,חום ,אנרגיה מכנית) .על כן ניתן לנצל בעירה של חומרי דלק
לביצוע פעולות שונות (חימום ,הארה ,הפעלת מכונות ,בישול ,עיבוד חומרים).חומרי הדלק
מעמידים ,איפוא ,לרשות האדם מקורות אנרגיה נוספים על השמש ,רוח והמים הזורמים
ומאפשרים לו להרחיב את תחומי פעילותו :חומרי הדלק מספקים אור גם בלילה וגם במקומות
שאין אור השמש מגיע אליהם :חומרי הדלק יכולים להניע מכוניות בכל מקום ,ולא רק במקום
שיש בו רוח קבוע או מפל מים .חומרי הדלק הם מקורות אנרגיה שניתן להעבירם ממקום למקום
וניתן לאגור אותם בשעת הצורך.
העץ כחומר דלק
העץ הוא חומר דלק טוב המפיץ חום רב בבעירתו .העץ הוא חומר מורכב המכיל גם תרכובות אי
אורגניות שונות ההופכות לאפר בתום הבערה .האפר אינו מסוגל לבעור יותר ,ועל כן הוא מצטבר
כפסולת לאחר הבערת עצים .אפר רב מהווה מטרד .הוא מפריע להפעלת תנורים ומתקנים ,ויש
לסלקו בטרם יגרום לזיהום הסביבה .גם כאן אנו נתקלים בתופעה הידועה ,שהטכנולוגיה
שהרחיבה את השימוש בעץ ,אחראית למעשה גם לזיהום הנגרם מהאפר המצטבר .העץ מכיל גם
תרכובות אורגניות נדיפות המהוות חלק מהגזים הבוערים בלהבה .לאחר בעירת כל החומרים
הנדיפים נשארות הגחלים – חלקי עץ העשויים בעיקר פחמן ,ואלה ממשיכות לבעור בלי להבה.
כאשר העץ בוער ,נוצרים עשן וגזים  ,כגון :אדי מים  ,תחמוצת פחמן ,תחמוצת גופרית ותחמוצת
חנקן .העץ עומד בכל קנה מידה המאפיינים חומר דלק :בעיר ,מצוי ,נוח לטיפול ופולט חום רב
בבעירתו .החסרון הבולט של בעירת העץ הוא הזיהום הנוצר בעקבות העשן והאפר המתקבלים
במקום השריפה.
הפחם (פחם אבן)
הפחם הוא סלע מסלעי קרום כדור הארץ .המדענים מאמינים ,שהוא נוצר בעקבות תהליכים
גיאולוגיים שהתרחשו בעידנים פרה היסטוריים .כאשר נקברו שרידי צמחים תחת מכבש אדיר
של רבדי סלעים ואדמה .שרידים אלה ,העשויים חומר אורגני (ועל כן עשירים בפחמן) ,עברו
תהליך של התאבנות ,וכך נוצר "פחם האבן" או "הפחם המחצבי" .פחם הוא חומר הפולט
בשרפתו כמות גדולה של חום ועל כן נחשב "חומר דלק" משובח .שרפת הפחם משמשת להסקה
ביתית ,בתעשייה ובתחבורה .בתחנת הכוח משמש הפחם מקור חום ליצירת קיטור המניע את
הטורבינה להפקת חשמל.
כמחצית מכמות החשמל בשימוש כיום בעולם מופקת בתחנות כוח ,שבהן שורפים פחם .מפיקים
חשמל גם בתחנות כוח ,שבהן שורפים חומרי דלק אחרים (מזוט למשל) .הפחם מכיל חומרים
אורגניים ואי אורגניים .המרכיב העיקרי בו הוא הפחמן ,אך יש בו גם מימן ,חנקן ,גופרית ומים.
הכמות היחסית של המרכיבים השונים היא הקובעת את איכותו של הפחם .פחם בעל איכות
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גבוהה חייב להיות דל גופרית ולהותיר לאחר השרפה כמות קטנה יחסית של אפר .פחם בעל איכות
נמוכה עשיר יותר בגופרית ומותיר אחרי השרפה כמויות גדולות של אפר .אבקת הפחם (המתפזרת
ומלכלכת את הסביבה) ותוצרי שרפת הפחם (תרכובות הגופרית ,החנקן והאפר) מהווים גורמים
המזהמים את הסביבה .כאשר מובילים פחם ממקום למקום ,מתחשבים בזיהום העלול להיווצר
ערמות הפחם או
מאבקתו השחורה ודואגים להיווצר מאבקתו השחורה ודואגים לכסות את
להרטיב אותן .במתקנים שבהם נשרף פחם ,נמצאים בשימוש מסננים ומי סיד לקליטת הגזים של
תחמוצות הגופרית והחנקן.
נפט גולמי וקרוסין
הנפט הגולמי הוא תערובת צמיגה ושחורה בעלת ריח אופייני המכילה תרכובות אורגניות רבות
מאוד ,ברובן – פחממנים (תרכובות של פחמן ומימן בלבד) ,תרכובות אלה בחלקן נוזליות ,בחלקן
גזיות ומעוטן מוצקות (כגון השעוות למיניהן והזפת) .הנפט הגולמי מצוי במעבה האדמה ,ספוג
בתוך שכבות נקבוביות .מדענים משערים ,שהוא חלחל ונאגר בשכבות אלה ממקומות היווצרותו
לפני עידנים רבים ,כאשר יצורים ימיים וחד תאיים התפרקו בתחתית הים .מאחר שהנפט מצוי
בין סלעי האדמה ואינו מתערבב במים ,הוא מכונה בשם פטרול (שמן הסלע) :פטרה – אבן ,סלע.
אויל – שמן .מכאן גם השם "תעשייה פטרו-כימית " ,ואפילו המונח "פטרו – דולריים" .הנפט
הגולמי נתגלה לאדם כבר בתקופות קדומות ,במהלך קידוחים לחיפוש מים או מלח או כאשר
התלקחותו מעיינות שפרצו והגיעו עד לפני האדמה .בני האדם למדו להשתמש בעיקר בחלק שאינו
נדיף מדי המוכר כיום כ"נפט" או בשמו התעשייתי :קרוסין .הקרוסין שימש בעבר כחומר רפואי
וגם כחומר דלק .חומרי הדלק החשובים הנוספים שהתקבלו מזיקוק הנפט היו גז הבישול והבנזין.
כיום מובילים נפט לא רק בצינורות אלא גם באוניות מכל (מכליות) .מזיקוק נפט הגולמי מפיקים
היום מאות חומרים המשמשים כחומרי מוצא לתעשיות הפטרו – כימית.

מקורות אנרגיה מתחדשים
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השמש מקור אנרגיה
השמש היא כוכב הפולט כמויות אנרגיה עצומות אל החלל שמסביבנו .אנרגיית השמש מתפשטת
בגלים ,הנקראים אלקטרומגנטיים .יחידת המידה של הגלים האלה היא "אורך גל" .ככל שהגל
קצר יותר הוא מכיל אנרגיה רבה יותר ,והפך – ככל שהוא ארוך יותר ,כמות האנרגיה שהוא מכיל
נמוכה יותר .השמש פולטת אל החלל אנרגיה בתחום רחב של אורכי גל .האנרגיות בעלות הגלים
הקצרים הן קטלניות לקיום החיים :למזלנו ,הן נבלמות ברובן עוד לפני הגיען אל פני כדור הארץ.
אנרגיות אלה נכללות בתחום :גלי גמא ,גלי  Xוגלי האנרגיה העל סגולית .האנרגיות בטווח הגל
הבינוני נראות לעין אדם ,והן מכונות אנרגיית אור .אנו יכולים לחוש גם בחלק מאנרגיות השמש
בעלות הגל הארוך .אנרגיות אלה כוללות את הקרינה התת אדומה ,את גלי המיקרו ואת גלי
הרדיו .אנו חשים בקרינת גלי התת -אדום ,ותחושתנו היא חום .זוהי האנרגיה שאנו מכנים חום
השמש .חלק מאנרגיה זו קולטים הצמחים ואוצרים אותה בתוך חומרים עתירי אנרגיה הנאגרים
ברקמותיהם .חומרים אלה משמשים בדרך ישירה או עקיפה כמקור לחומרים ולאנרגיה כימית
כמעט לכל שאר היצורים החיים על כדור-הארץ ובכללם האדם .האדם למד לרתום את אנרגית
השמש לחימום (דודי שמש) ולהפקת חשמל (תאים סולריים).
אחד השימושים החשובים ביותר במקורות אנרגיה הוא הפקת אנרגיה חשמלית בתחנות כוח.
אנרגיית הרוח
מה אפשר לעשות עם כוח הרוח ?
הרוח שמניעה גלגלים
הרוח מניעה את צמרות העצים ,מעיפה אבק וחול ,מטלטלת את חלונות הבית – כל התנועות הללו
קשורות לאנרגיה .רוח היא אוויר בתנועה ,כלומר  -אנרגיה .מקורה של אנרגיית הרוח הוא
באנרגיית השמש .כיצד?  -השמש מחממת אזורים שונים בכדור הארץ בעוצמה שונה .הבדלי
הטמפרטורות גורמים לכך שבמקום מסוים יהיה אוויר קר יותר מאשר במקום אחר .האוויר הקר
זורם לכיוון האוויר החם ,וכך נוצרת רוח .
כיצד משתמשים באנרגיית הרוח ?
את אנרגיית הרוח ניצלו כבר לפני אלפי שנים למטרות שונות :להנעת ספינות מפרש ולהנעת
טחנות קמח ,לשאיבת מים ולניסור עצים .
כיום אנרגיית הרוח היא מקור האנרגיה החלופי המתפתח ביותר .
מאנרגיית הרוח ניתן לייצר חשמל במתקנים מיוחדים ,הנקראים טורבינות רוח .אלה הן למעשה
שבשבות משוכללות ,שסיבוב כנפיהן מפעיל ְמח ֹולֵל (גנרטור) המפיק חשמל .
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מהם היתרונות של השימוש באנרגיית הרוח להפקת חשמל ?


הרוח היא מקור אנרגיה מתחדש ,כלומר ,אנו יכולים להשתמש באנרגיית הרוח שוב ושוב ,
והדבר לא ישפיע על כמות האנרגיה שתישאר .



הרוח אינה עולה לנו כסף !



הפקת אנרגיה מהרוח היא תהליך ידידותי לסביבה באופן יחסי :היא אינה פולטת
מזהמים לאוויר ואינה יוצרת פסולת .



בעונת החורף ,כשהביקוש לחשמל הוא בשיא ,הרוח חזקה יותר וניתן להפיק ממנה יותר
חשמל .

ומהם החסרונות ?


אמנם הרוח היא חינם ,אך הטורבינות  -לא! יקר מאוד להקים חוות רוח ולרכוש
טורבינות רוח .



כדי להפיק כמות מספקת של חשמל ,יש צורך בטורבינות רוח רבות ,המתפרשות על פני
שטח גדול .לכך יש השלכה על הנוף ועל השטחים הפתוחים .

כמות האנרגיה שניתן להפיק מהרוח ,ומחירה של אנרגיה זו ,תלויות בעוצמת הרוח .ככל שהרוח
חזקה יותר ,ניתן להפיק ממנה אנרגיה רבה יותר ,ומחירה יהיה זול יותר .הבעיה היא שעוצמת
הרוח אינה קבועה .היא משתנה ממקום למקום ,מעונה לעונה ומשעה לשעה .לכן ,חוות רוח ניתן
למקם בדרך כלל במקומות מסוימים ,החשופים לרוח חזקה ויציבה .
היכן בארץ מפיקים חשמל מהרוח ?
בארץ יש מספר חוות רוח :ברכס חזקה שברמת הגולן מפעילים חוות רוח בעלת  10טורבינות
המספקות יחד כמות מועטה של חשמל (  6מגה וואט לשעה ,כמות השווה לצריכת החשמל של כ-
 5000משפחות) .תחנות נוספות פועלות בקיבוץ אלוני הבשן ובמעלה גלבוע .חברת החשמל מתכננת
הקמת שתי חוות רוח נוספות ,בעלות הספק ייצור חשמל גבוה יותר ,באזור רמת סירין (ממערב
לכינרת) ובמעלה גלבוע .תפוקת החשמל בחוות שייבנו אמורה לספק את צרכיהן של הערים
טבריה ובית שאן .
אנרגיה מנפילת מים
איך אפשר לנצל זרם מים ?
מפלים של אנרגיה
האם נכנסתם פעם מתחת למפל מים והרגשתם כיצד המים מכים בגופכם? האם הרגשתם פעם
את כוח המים כשניסיתם לשחות נגד הזרם בנחל ?
למים זורמים יש כוח רב .בהרבה מקומות בעולם מנצלים את כוח הנפילה של המים מגובה לצורך
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הפקת אנרגיה חשמלית .תחנת כוח המשתמשת באנרגיה של נפילת מים כמקור אנרגיה ,נקראת
תחנה הידרו אלקטרית (הידרו = מים; אלקטרית = חשמ ל .
להפקת חשמל מאנרגיה של נפילת מים יש יתרונות :


אנרגיית המים היא בלתי מתכלה ,והפקת האנרגיה מהמים היא תהליך לא מזהם .



תחנת הכוח קלה לתפעול ולאחזקה .
חסרונות:
אולם ,על אף שתחנות כוח הידרו אלקטריות אינן מזהמות את הסביבה ,הן עלולות לגרום
לפגיעה קשה בסביבה :בנייתן והפעלתן כרוכה בשינויים בנוף ובאופי זרימת המים
בנחלים ובנהרות ,ולכן בתי גידול טבעיים עלולים להיפגע .

אנרגיה גיאותרמית
האם אפשר לרתום הר געש ?
ה"סיר" של כדור הארץ
האם צפיתם פעם בטלוויזיה או בסרט בהתפרצות של הר געש ?
התפרצות של הר געש היא מאורע מרהיב ומלא עוצמה ,הממחיש לנו כי בתוככי כדור הארץ
טמונה אנרגיה רבה .בגלל העוצמה הרבה של ההתפרצויות ובגלל הקושי לחזות אותן (לדעת מתי
הן יקרו) ,קשה לרתום את האנרגיה שלהן לשימושנו .אולם ,במקומות שונים על פני כדור הארץ
ניתן לאסוף את אנרגיית החום הבאה מפנים כדור הארץ ולהשתמש בה להפקת חשמל .אנרגיה זו
נקראת אנרגיה גיאותרמית .
כיצד מפיקים אנרגיה מאנרגיה גיאותרמית ?
את האנרגיה הגיאותרמית ניתן להפיק רק במקומות מועטים בעולם .במקומות אלה קודחים
חורים עמוקים אל השכבות המצויות בטמפרטורות גבוהות ,ומשתמשים באנרגיית החום של
המים או של הקיטור ,הנפלטים מהקידוח ,לייצור חשמל .
אנרגיה גרעינית
האם אפשר "לרתום" פצצה ?
"לאלף" את האטום
אנרגיה גרעינית? – לרבים מאתנו היא מזכירה פצצת אטום ,הגורמת הרס וחורבן .אך ניתן לשלוט
על הכוח הגרעיני ולהשתמש בו לצרכים מועילים וחיוביים ,כגון הפקת חשמל .בארצות הברית
למשל ,מפיקים ממנה כחמישית (  )20%מהאנרגיה החשמלית במדינה .בצרפת האנרגיה הגרעינית
היא מקור אנרגיה חשוב עוד יותר  -כ 80%-מתצרוכת החשמל במדינה מיוצרים מאנרגיה גרעינית !
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את האנרגיה הגרעינית מפיקים מביקוע של גרעין אטום של מתכת הנקראת אורניום .האורניום
משמש למעשה כחומר דלק בכורים הגרעיניים .
בפעולת הביקוע גרעין האטום מתפצל לגרעינים קטנים יותר ומשחרר כמות עצומה של אנרגיית
חום .לשם השוואה :אם ניקח כמות זהה של אורניום ושל פחם  -מביקוע האורניום נקבל כמות
אנרגיה גדולה פי מיליון מזו שנוכל להפיק מהפחם !
אנרגיית החום הנפלטת בתהליך הביקוע הגרעיני משמשת בכורים הגרעיניים ליצירת קיטור
ולהנעת טורבינות להפקת אנרגיה חשמלית  -ממש כמו בתחנות כוח המונעות בפחם או בנפט .
מהם היתרונות של השימוש באנרגיה הגרעינית ?


ניתן להפיק ממנה כמות גדולה מאוד של אנרגיה .



תהליך הפקת האנרגיה החשמלית בכורים הגרעיניים אינו גורם לפליטה של גז החממה
פחמן דו חמצני ,כמו בתחנות כוח המבוססות על דלקים מאובנים .לכן ,הפקת אנרגיה
חשמלית מאנרגיה גרעינית מפחיתה את השפעת האדם על אפקט החממה .



שימוש בדלק גרעיני כמקור אנרגיה מפחית את התלות שלנו בדלקים המאובנים ( נפט ,גז
ופחם) ההולכים ומתכלים ,ואת התלות שלנו במדינות השולטות על מקורות אנרגיה אלה .

ומהם החסרונות ?
קראו על מקרה שקרה בכור הגרעיני בצ'רנוביל ועל תוצאותיו הקשות :
בשנת  1986אירעה בכור הגרעיני בעיר צ'רנוביל (באוקראינה) תקלה חמורה .כתוצאה מהתקלה
התפרק הכור ,וכמות עצומה של קרינה רדיואקטיבית השתחררה .
הקרינה הרדיואקטיבית ,שמקורה בכור בצ'רנוביל ,הגיעה למרחק של אלפי קילומטרים וגרמה
לפגיעות קשות בבני אדם ,בחי ובצומח ,ולזיהום הקרקע ומי התהום למשך עשרות שנים .
תקלות כגון זו שהתרחשה בצ'רנוביל ,הן תסריט האימים של השימוש באנרגיה הגרעינית ,והן
הסיבה לכך שכיום בונים רק מעט כורים חדשים .
ועוד חיסרון :שימוש באנרגיה גרעינית יוצר פסולת גרעינית ,שסילוקה והטיפול בה כרוכים
בקשיים רבים.
הפקת חשמל בתחנת כוח
האנרגיה החשמלית ,שהיא למעשה אנרגיה שניונית המופקת ממקורות אנרגיה שונים ,היא סוג
האנרגיה הראשון בחשיבותו בחברתנו ,וזאת בזכות זמינותה והנוחיות והניקיון בשימוש בה.
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החשמל ותופעותיו ידועים למדענים זה שנים רבות .הידע היה קיים הרבה לפני שפותחה
הטכנולוגיה שאפשרה אספקת חשמל בכמויות גדולות .תחנת הכוח הראשונה שספקה חשמל לעיר
שלמה נבנתה ב -1882בניו-יורק .מאז ועד היום משמשת האנרגיה החשמלית בתעשייה ובחקלאות,
במשרדים ובבית .למעשה ,משמשת האנרגיה החשמלית את האדם המודרני בכל מקום.
מקורות אנרגיה רבים ושונים משמשים להפקת אנרגיה חשמלית .הנפוץ ביותר היה הנפט .במדינת
ישראל ,בגלל בעיות גיאופוליטיות ,ובעולם כולו ,מסיבות כלכליות ,עוברים יותר ויותר לשימוש
בפחם .גם גז טבעי ,אנרגיה גיאו -תרמית ואנרגיה גרעינית יכולים לשמש מקורות אנרגיה להפקת
חשמל .ארצות עשירות במפלי מים מנצלות את האנרגיה הטמונה בהם להפעלת תחנות הכוח
שלהן .אין לשכוח שהשימוש בחשמל קל ונקי ,בעוד שהפקת חשמל מלווה בדרך כלל (חוץ מאשר
בתחנות הידרואלקטריות) בזיהום אוויר ומים ומהווה לעיתים קרובות מטרד סביבתי.
אנו מסווגים את תחנות הכוח לשתי קבוצות:


תחנות קיטוריות שבהן מסובב קיטור את הטורבינה :הקיטור מיוצר על ידי
חימום מים .מקור האנרגיה לחימום מים וליצירת הקיטור יכול להיות:



חומרי דלק קונונציונליים :דלק נוזלי ,פחם .תחנות אלה נקראות תחנות כוח תרמו
אלקטריות.



אנרגיית השמש ,המחממת מים כמו בדוד שמש .תחנות כוח סולאריות.



"דלק גרעיני" שלמרות שמו ,אינו חומר דלק ,כי אין הוא נשרף ,אלא משחרר כמות
אדירה של חום בתהליך ביקוע גרעיני .תחנות אלה נקראות תחנות כוח גרעיניות.



תחנות כוח שבהן מסתובב אמצעי אחר את הטורבינה ,ללא קיטור.



מים תחנות אלה נקראות תחנות כוח הידרואלקטריות.



רוח



גז.

בתחנות כוח קיטוריות  ,פרט לתחנה סולרית שאיננה מזהמת את האוויר ,קיימת בעיה רצינית של
זיהום סביבתי .חומרי דלק פולטים בשריפתם גזים ועשן ומות ירים אפר .בתחנות כוח גרעיניות
קיימת בעיה סביבתית אחרת – בעיית הפסולת הגרעינית וסכנת התאונה .חשוב לציין שתחנות
כוח שאינן קיטוריות לא מזהמות את הסביבה .היעדר הזיהום הסביבתי הוא תוצאה של היעדר
שריפה ,ומכאן שאין פליטה של חומרים זרים לסביבה .אין גם צורך בקירור .מכאן קיימות
מגבלות גיאוגרפיות אחרות :הצורך בקרבה למפל מים (טבעי או סכר) ,או אזור שבו נושבות רוחות
דרך קבע .כל סוגי תחנות הכוח פועלות על עקרון ההשראה האלקטרומגנטית.
השימוש באנרגיה סולרית ,ברוח ובאנרגיה של מים זורמים להפקת חשמל  -הוא ידידותי לסביבה.
הקטע בהמשך מפרט את המחיר הסביבתי שיש לשימוש בחומרי דלק כמקור לאנרגיה.
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מי מסובב את הגנרטור?
על מנת להפיק חשמל בעזרת דינמו ,יש לסובב גלגל ,שיסובב את המגנט בתוך הסליל של הדינמו.
גם כדי להפיק חשמל בגנרטור הענקי שבת חנת הכוח יש לסובב "גלגל" .הגלגל הגדול המצוי
בתחנת הכוח נקרא טורבינה .טורבינה היא מילה לועזית שמשמעותה "גוף מסתובב" .הטורבינה
נראית כגלגל כפות ענקי ,מעין שבשבת גדולה .כאשר מכים בכפות הגלגל ,הוא מסתובב ,מפעיל את
הגנרטור (מסובב את הסליל בתוך המגנט של הגנרטור) ,וכך מפיקים חשמל.



יש תחנות כוח שבהן מונעת הטורבינה באנרגיית הרוח.
יש תחנות כוח שבהן מונעת הטורבינה באנרגיית מים נופלים  .בארצות שיש בהן מפלי מים
רבים בונים תחנות כוח המונעות במים נופלים .במקומות רבים אוגרים את המים במרומי
המפלים באמצעות סכרים.



בישראל כמו ברוב ארצות העולם ,אין מפלי מים או רוח חזקה וקבועה ,ולכן ,ברוב תחנות הכוח
בעולם ,מסובבים את הטורבינה בדרכים אחרות .ברוב תחנות הכוח בארץ מסובבים את
הטורבינה בקיטור.

כיצד מפיקים קיטור בתחנת כוח?
רוב תחנות הכוח הקיטוריות שורפות חומרי דלק להפקת קיטור .חומרי הדלק הנשרפים מחממים
מים המצויים בדוד גדול וסגור שיש בו פתח יציאה צר לאדי המים הרותחים .אדי מים
המתפרצים בכוח רב מבעד לפתח צר נקראים בשם קיטור .באמצעות הקיטור מסובבים את
הטורבינה להפקת החשמל בתחנה .הקיטור והמים המשמשים ליצירת קיטור זורמים במערכת
סגורה :לאחר שהקיטור סובב את הטורבינה ,מעבים אותו ,מקררים את המים שהתעבו
ומזרימים אותם חזרה לדוד הקיטור כדי להפיק קיטור חדש .לצורך קירור הקיטור משתמשים
במים קרים (לרוב מי ים) הנשאבים מהים ,מוזרמים על פני צינורות המתכת החמים המכילים את
הקיטור ,ומוזרמים חזרה לים.
בתחנת כוח ,שבהן שורפים חומרי דלק להפקת קיטור יש תופעות לוואי:
 .하나זיהום אוויר :חומרים רעילים נפלטים מהארובות.
 .둘זיהום הסביבה :בתום השריפה ,נותר אפר ,שיש להיפטר ממנו.
 .셋חימום מי הים :השימוש במי הים לעיבוי הקיטור גורם לחימום מי הים.
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אתם בוודאי יודעים ש...
קיימות דרכים נוספות להפקת חשמל ללא טורבינה וללא גנרטור .הפקת חשמל על ידי הארה .לשם
כך נשתמש במכשיר הנקרא תא שמש .תא השמש הוא מכשיר שניתן להפיק באמצעותו חשמל ע"י
הארה .בתא השמש הופכים את אנרגיית האור לאנרגיה חשמלית .הפקת חשמל בשיטה הזו אינה
מלווה בזיהום .תחנות כוח הפועלות בשיטה זו אינן נפוצות עדיין בעולם .יחד עם זאת ,שימוש בתא
שמש נעשה נפוץ יותר ויותר במתקנים רבים:
 אנרגיית האור מנוצלת להפעלת מחשבי כיס ,הפועלים רק כשמפנים אותם לאור.
 במקומות שונים לאורך הכבישים ניתן לראות מתקני תיאורה חשמליים בתחנות איסוף
לחיילים .מתקנים אלה מנצלים את אנרגיית אור השמש ביום כדי להאיר בלילה.
 בצידי כבישים ראשיים מותקנים מכשירי קשר המופעלים באנרגיית האור.
 אנרגיית אור מנוצלת כמקור אנרגיה לחלליות הנעות בחלל וקולטות את אנרגיית האור לצורך
הפעלתן .בחלליות אלה מצויים תאי שמש רבים.
 מאמצים רבים מושקעים כיום במחקרים שתפקידם לשכלל את השימוש באנרגיית האור
להפקת חשמל .יתכן שבעתיד תחליף שיטה זו להפקת חשמל את תחנות הכוח המקובלות כיום.

מקורות אנרגיה והסביבה
עוד לא השתמשנו – וכבר זיהמנו
מבין חומרי הדלק השונים הדלקים הנוזליים – הנפט הגולמי ומוצריו – הם המזהמים ביותר .גם
זיהומים מדלקים מוצקים ,כמו אבק פחם למשל ,יכולים להיות חמורים למדי .זיהומים
סביבתיים מדלקים נוזליים יכולים להיות בעיקר בים ,אך הם נפוצים גם ביבשה.
הדלק הגולמי ותוצריו הם חומרים רעילים ליצורים חיים .הם מכילים תרכובות שכניסתן לתוך
מערכות הגוף של יצורים חיים גורמת בסופו של דבר למותם .אך גם במקרים בהם לא חלה חדירה
של חומרים אלה למערכות הגוף בבליעה או בשאיפה ,אלה ארעה פגיעה חיצונית בלבד ,יתכנו
נזקים חמורים ,עד כדי מוות .הנפט השמנוני נדבק לגופם של יצורים חיים .שכבה זו פוגעת ביכולת
התנועה של היצורים וביכולתם להשיג מזון .אצל בעלי חיים רבים ,פוגעת שכבת הדלק ביכולתם
לשמור על טמפרטורת הגוף הדרושה להם ,ופגיעה זו ממיתה אותם ,בסופו של דבר .אצל יצורים
אחרים הדלק המכסה אותם בשכבה אוטמת ,הסותמת את הנקבוביות בעורם ומונעת מעבר של
גזים ונוזלים .גם פגיעה כזו גורמת מוות ,בסופו של דבר.
דליפות ביבשה עלולות להשחית קרקעות ולזהם את מי התהום .בקרקע שנספג בה דלק נוזלי לא
יתכנו חיים למשך זמן רב .במקומות בהם מפלס מי התהום בהם רדוד מתרחשים אירועים של
זיהום מים גם עקב דליפות קטנות אך ממושכות ,כמו נקבים בצינורות דלק פגומים ,למשל.
הובלת הדלק בתוך מדינת ישראל נעשית בעיקר באמצעות רשת של צינורות ,המובילים דלק מבתי
הזיקוק לאתרי הצריכה ולאתרי אגירה של צרכנים עיקריים .חברת שירותי הנפט האחראית
לאחזקה של קווי הדלק ומאגרי הדלק בארץ ,בשנים האחרונות אירעו במערכת קווי הדלק כמה
מקרים חמורים של דליפות דלק בעיקר באזור המרכז .דליפות מצנרת פגומה הן לעיתים דליפות
איטיות וממושכות ,שקשה לאתרן ,והנזק הסביבתי שהן גורמות חמור במיוחד לנוכח הסכנה של
חדירת חומרי הדלק למאגרים של מי תהום.
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משתמשים ומזהמים
כל חומרי הדלק מותרים בבערתם חומרים מזיקים .גם בבעירה הנקייה ביותר נוצר ( CO2פחמן דו
חמצני) שהוא גז שעלול להזיק ליצורים חיים כאשר ריכוזו באוויר גדל .אך ברוב המקרים ,חומרי
דלק אינם כה טהורים ,ועל כן תוצרי הבעירה שלהם  ,גזים ומוצקים רבים ,מזיקים ברובם .רוב
הסוגים של חומרי הדלק ,הן המוצקים (כמו פחם) והן הנוזליים (כדוגמת נפט) מכילים תרכובות
גופרית שונות ,המתפרקות בעת השריפה ויוצרות תחמוצות גופרית שונות.
תחמוצת הגופרית הנפוצה ביותר היא  .SO2זהו גז רעיל חסר צבע ,בעל ריח דוחה ,הגורם תחושת
מחנק .תחמוצת הגופרית נחשבת לעיתים לגרוע שב ין מזהמי האוויר ,וריכוזה באוויר משמש מדד
לרמת זיהום של האוויר .בהקשר זה חשוב לציין ,שגם האיכות של חומרי הדלק עצמם נמדדת
לעיתים לפי תכולת הגופרית .דלק דל גופרית מזיק פחות ,אך בדרך כלל ,הדלקים דלי הגופרית
יקרים יותר.
תחמוצת הגופרית מתמוססת במים ונוצרת תמיסה חומצית ביותר ,שפגיעתה ביצורים חיים
ובמבנים מאבן ,מבטון וממתכת הינה הרסנית .גשם שהומסו בו במימיו כמויות גדולות של
תחמוצת גופרית מכונה " גשם חומצי" והוא אחד מגורמי הזיהום הסביבתי החמורים ביותר .גשם
חומצי גורם תדיר הרס מוחלט של הצמחייה ,פגיעה בנוף והשחתת הקרקע.
תרכובות החנקן שבחומרי הדלק מתפרקות אף הן בעת בעירה ונוצרים סוגים שונים של תחמוצת
חנקן .הנפוצה שביניהן היא התחמוצת  NO2זהו גז רעיל חסר ריח ,בעל גוון אדמדם .גז זה מקנה
לאזורים עירוניים צפופים ולאזורי תעשייה את מראה האובך האדמדם האופייני.
הגז ( COחד תחמוצת הפחמן) נוצר בשריפה בלתי שלמה של חומרי דלק .זהו גז חסר ריח וצבע,
הנקלט במהירות על ידי תאי הדם האדומים .תאים אלה נחסמים על ידי הגז  COואינם מסוגלים
למלא את ייעודם – להוביל חמצן .תופעה זו גורמת מוות בחנק.
הגז אוזון  O3נפלט גם הוא ממנועי בערה .גז זה חשוב ביותר בשכבות העליונות של האטמוספרה,
כמגן מפני קרינה אולטרה סגולה .אולם בשכבה הנמוכה של האטמוספרה ,סמוך לפני הקרקע ,גז
זה הוא חומר מזיק ביותר ,הגורם חמצון מהיר של חומרים אורגניים.
שריפה של חומרי דלק יוצרת גם פלטה של חומרים מוצקים:
פיח – פחמן שבערתו לא הושלמה הוא הפיח הנפלט מבערה :שאריות של חומרים בלתי בעירים
הן חלקיקי אפר מרחף.
עופרת – שרפת בנזין של מכונית גורמת גם פליטה של תרכובות וחלקיקים של עופרת ,שהנם
רעילים מאוד .זיהום אוויר בחלקיקי עופרת ידוע כגורם פגיעות מוחיות ופגיעות בריאותיות
אחרות ,בעיקר אצל תינוקות וילדים.
ערפיח – באזורים שקיימת בהם לחות גבוהה במיוחד תיתכן היווצרות של ערפילים ,בעיקר
בשעות הלילה .באזורים מזוהמי אוויר נוצרים ערפילים בתדירות גבוהה יותר ,עקב נוכחות של
חלקיקי פיח באוויר ,המהווים מוקדי התעבות לטיפות הזעירות שמהן מורכב הערפל .ערפל מן
112

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

הסוג הזה מכונה ערפיח ,והוא נפוץ באזורים שבהם משתמשים בפחם ,שקיימת בהם צפיפות של
תחבורה ותעשיה.
אפקט החממה – עם הגורמים המזהמים נמנה גם הגז

 . CO2גז זה הוא האחראי העיקרי

ל"אפקט החממה" ,תופעה שבה החום המגיע מן השמש ונקלט על ידי כדור הארץ אינו מתפזר
במהירות ,עקב ריבוי גזים דוגמת  CO2באטמוספרה ,כתוצאה מכך עולה הטמפרטורה על פני כדור
הארץ.
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שם התלמיד/ה_____________ :
משימה מתוקשבת באנרגיה ,סוגי אנרגיה והמרות אנרגיה כיתה ז'
 .1הכנסו לאתר סבבה /http://kids.gov.il/sababa/sababa_pool
 .2לחצו על הקישור לאנרגיה )צד ימין( ,מהי אנרגיה? ,שינוי אנרגיה
פעילות
א .הגדירו אנרגיה____________________________________________________ :
ב .סוגי האנרגיה הקיימים______________________________________________ :
ג .מה מאפיין אנרגיה? ________________________________________________
ד .הביאו  3דוגמאות למצבים שבהם האנרגיה מומרת )משנה צורה(
______________________________________________________________ .1
______________________________________________________________ .2
______________________________________________________________ .3
ה .חיזרו לקישור "כולנו זקוקים לאנרגיה" וערכו רשימה של  10פעולות הדורשות אנרגיה כדי
שיתרחשו________________________________________________________.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
ו .חיזרו לקישור "שימושי אנרגיה" ופיתרו את חידון
צרכי תאורה ,___________ :קירור והסקה ,___________ :פנאי ,______________ :תחבורה:
_________ ,ניקיון ותחזוקת הבית ,_____________ :מידע ותקשורת_________ :
לחיים ,__________ :בישול וצרכי מטבח______________ :
ז .חיזרו לתפריט הירוק ולחצו על משאבי אנרגיה מתחדשים
 .1אילו מקורות אנרגיה ,מתחדשים?__________________________________________
 .2מה מאפיין את כל מקורות האנרגיה המתחדשים? ______________________________
ח .חיזרו לתפריט ולחצו על משאבי אנרגיה מתכלים
 .1אילו מקורות אנרגיה מתכלים? ____________________________________________
 .2מה מאפיין את מקורות האנרגיה המתכלים? ___________________________________
ט .בחרו מקור אנרגיה מתחדש ומקור אנרגיה מתכלה וערכו לכל אחד מהם תעודת זהות לפי הקריטריונים
הבאים :שם ,כיצד מפיקים אותו ,שימושים ,יתרונות בשימושים בו ,חסרונות בשימושים בו.
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פעילויות

מקורות :תחנת הכוח ,זה בוער ,מרכז ארצי לַ מְ דע* ,
.1

פריטי מבחן .(1999) TIMSS

השלימו בטבלה את מקורות האנרגיה שבהם אפשר להשתמש כדי לבצע את הפעולות.
מקורות אנרגיה

הפעולה
להאיר
לחצות כביש

שמש

רוח

שרירים

מים זורמים

X

חומרי דלק

תחנת כוח

X

X

להתחמם בחורף
לעלות על הר
לטחון חיטה
לחמם מים
לייבש כביסה
.2

אילו צורות של אנרגיה אפשר להפיק ממקורות האנרגיה הבאים:
א.

אנרגיה של הרוח _________________________________

ב.

אנרגיית השמש __________________________________

ג.

אנרגיה המצויה בחומרי הדלק ________________________

ד.

אנרגיה של זרימת מים _____________________________
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השלימו את הטבלה הבאה:

.3

כיצד מנצל האדם
יתרונות

מקור האנרגיה

חסרונות

את האנרגיה
שמש
חשמלית
דלק
עץ
פחם

 .4האם כל חומרי הדלק מזהמים את הסביבה?
א .כן ,כל חומרי הדלק מזהמים את הסביבה כאשר הם בוערים.
ב .כן ,כל חומרי הדלק מזהמים את הסביבה ,גם כאשר אינם בוערים.
ג .חומרי הדלק הפולטים עשן ופיח או משאירים אפר מזהמים את הסביבה.
ד .רוב חומרי הדלק אינם מזהמים את הסביבה ,כאשר הם בוערים.

 .5איזה חומר דלק אינו מלכלך את הסביבה כאשר שורפים אותו?
א .גז בישול
ב .נפט
ג .עץ
ד .אף לא אחד מחומרי הדלק.
 .6תארו את גלגולי האנרגיה הדרושים להפעלה של כל אחד מהמחשבונים
א .מחשבון הפועל באמצעות סוללה חשמלית.
ב .מחשבון הפועל באמצעות זרם חשמלי המחובר לתחנת כוח.
ג .מחשבון הפועל באמצעות אנרגיה סולרית.

*

.7
א.
ב.
ג.
ד.

תוך כדי שרפת עץ:
נפלטת אנרגיה
נקלטת אנרגיה
לא נפלטת לא נקלטת אנרגיה
לפעמים נפלטת ולפעמים נקלטת אנרגיה בהתאם לסוג העץ
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*

.8

איזה אירוע ניתן להסביר על ידי רצף שינויי האנרגיה המתואר בתרשים?
אנרגיה כימית

אנרגיית חום

אנרגיה מכנית )עם איבוד חום(

א .הדלקת פנס
ב .בעירת נר
ג .שרפת בנזין להנעת מכונית
ד .שימוש בזרם חשמלי להפעלת מקרר
 .9מה נכון?
א .השימוש בחשמל גורם לזיהום הסביבה .
ב .השימוש בחשמל נקי ,אך הפקת החשמל גורמת זיהום .
ג .הפקת החשמל אינה גורמת זיהום אך השימוש בו גורם זיהום.
ד .גם השימוש בחשמל וגם הפקתו גורמים זיהום סביבתי.
 .01הטבלה הבאה מתייחסת להשפעה שיש לתהליך הפקת החשמל בתחנת כוח קיטורית על
הסביבה .השלימו את הפרטים החסרים בטבלה.

סוג הפגיעה
בסביבה

מה גורם
לפגיעה?

מהי ההשפעה על
הסביבה (דוממים
וחיים)

אילו פתרונות
טכנולוגיים
נמצאו?

הביעו דעה על
הפתרונות
שנמצאו

זיהום אוויר
זיהום יבשתי
זיהום תרמי בים
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 .11אילו יתרונות ואילו חסרונות יש לדעתכם לכל אחת מתחנות הכוח הבאות?
סכמו :לאור ההשוואה שערכתם ,איזו תחנת כוח היא הידידותית ביותר לסביבה?

סוג תחנת כוח

חסרונות

יתרונות

הטורבינה מופעלת
על ידי רוח
הקיטור מופק תוך
ניצול אנרגיית שמש
הקיטור מופק
כתוצאה משריפת
חומרי דלק
הטורבינה מופעלת
על מפל מים
הקיטור מופק
מאנרגיה גרעינית

תת נושא  :1סוגי אנרגיה
פעילות  :1אנרגיה בחיי היום – יום
 .1לשם מה אנו זקוקים לאנרגיה בחיינו?
 .2איפה ומתי אנו נתקלים ב מילה "אנרגיה"?
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ __
 .3השלימו את "שמש האסוציאציות" שלפניכם – רשמו כל מושג ,רעיון ,שימוש ,מקור ,תופעה וכו',
שעולה בדעתכם ,המתקשר למושג אנרגיה .הוסיפו "קרניים" משלכם במידת הצורך.
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.4

חברו  5משפטים שונים הכוללים בתוכם את המושג "אנרגיה".
א_ _____________________________________________________________ .
ב______________________________________________________________ .
ג______________________________________________________________ .
ד______________________________________________________________ .
ה_____________________________________________________________ .
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פעילות " :2יריד התופעות"
מוצגות לפניכם תופעות שונות
התבוננו בתופעות ,בחרו תופעה וענו על השאלות המופיעות לאחר התופעות.
ילד גולש במגלשה
ילדים קופצים על טרמפולינה
עץ ברוח

מכונית בנסיעה

דוד שמש

תנור חימום

שפשוף יד ביד

שאלות
 .1תארו את התופעה שבחרתם בשפה חופשית( .במידת הצורך התייחסו לשלבים שונים של
הפעילות)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .2היעזרו בשאלות המנחות הבאות לתיאור התופעה בה צפיתם:
א .מהם רכיבי המערכת בה מתרחשת התופעה? (למשל -בתופעה של ילד בועט בכדור הרכיבים הם
ילד ,כדור ,מגרש ,אויר)
___________________________________ __________________________________
____________________________________________________________________
ב .מהו המצב ההתחלתי של המערכת? (למשל -בתופעה של ילד בועט בכדור המצב ההתחלתי הוא
כדור במנוחה ליד רגלו של הילד)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ג .מהו המצב הסופי של המערכת? (למשל -בתופעה של ילד בועט בכדור המצב הסופי יכול להיות
כדור בתנועה באוויר או כדור במנוחה בתוך השער)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ _
ד .האם הבחנתם בשינוי כלשהו בין המצב ההתחלתי למצב הסופי מבחינת הגורמים הבאים:
גובה ______________________________________________
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מהירות ____________________________________________
צורה ______________________________________________
טמפרטורה __________________________________________
אחר _______________________________________________
ה .הסבירו מה גרם לשינויים שראיתם ?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

פעילות  :3סוגי אנרגיה
קראו את המידע על סוגי אנרגיה ולאחר מכן ענו על שאלה 3
האנרגיה ממלאת תפקיד חיוני בתהליכים רבים ,האנרגיה היא מרכיב חיוני בגדילת צמחים ובעלי
חיים ,היא מרכיב חיוני בתהליכים פיסיקליים כמו תנועת גופים וה יעצרותם ,היא מרכיב הכרחי
בתעשייה של מוצרים מכל סוג והיא הכרחית בהפעלתם של מכשירים ומתקנים טכנולוגיים.
קיימים סוגים שונים של אנרגיה ,לפניכם כמה מהם:
 למכונית נעה ,לאדם הולך ,למטוס טס יש אנרגיית תנועה .אנרגיית תנועה היא אנרגיה של גוףבתנועה.
 למטוס המרחף מעל פני הקרקע ,לספר המצוי על מדף מוגבה ,לכוס המורמת מעל פני השולחן ישאנרגיית גובה.
 אנרגיה עוברת מכוס חמה אל האוויר שמסביבה וכתוצאה מכך המים מתקררים .אנרגית חוםעוברת מהלהבה אל סיר עם מים וכתוצאה מכך המים מתחממים .אנרגיה הנקלטת בסיר ,במים
ובאוויר נקראת אנרגיית חום.
 גז בישול בוער ,נפט בוער ,עץ נשרף ,בכל התהליכים האלה חומר – דלק בוער עם חמצן שבאווירונפלטת אנרגיה כימית .גם בתהליכים המתרחשים בגופם של יצורים חיים משתתפת אנרגיה
כימית.
מהתהליך הכימי שמתרחש בין החומרים האגורים בסוללה ,משתחררת אנרגיה כימית המומרת
לאנרגיה חשמלית,
 זרם חשמלי עובר בתנור חימום כשאנו מפעילים אותו .זרם חשמלי עובר בנורה כשאנו מפעיליםאותה .זרם חשמלי עובר גם במחשב או בנגן מדיה כשהוא פועל .אלה דוגמאות לאנרגיה חשמלית
הנישאת על ידי הזרם החשמלי.
 השמש מאירה את כדור הארץ ,נורה מפיצה אור ,נר דולק – כל אלה פולטים אנרגיית קרינה .חלקמאנרגיית הקרינה נראה לעין ( הצבעים השונים) החלק הנראה לעין מתוך אנרגיית הקרינה נקרא
אנרגיית האור .קרינת גלי רדיו ,קרינת רנטגן ( קרני  ,)Xקירנה על סגולה ( קרינת  )UVוקרינת
מיקרוגל הן דוגמאות של קרינה שאיננה נראית לעין.
 לגומייה מתוחה ,לקפיץ מתוח או מכווץ ,לסרגל מכופף יש אנרגיה אלסטית .אנרגיה אלסטיתקשורה בשינויי צורה של גוף אלסטי.
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שאלה  .3היעזרו במונחים של "שפת האנרגיה" לתיאור התופעה בה צפיתם ותיארתם בשאלות  1ו .2
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

פעילות  :4הוספת אנרגיית חום למים בדרכים שונות
בפעילות הבאה נציג דרכים שונות להוספת אנרגיית חום למים .עליית הטמפרטורה של המים
תצביע על מעבר של אנרגיית חום אל המים .לכן בפעילות שתערכו יהיו  5כלים עם מים ולכל כלי
תוסיפו אנרגיית חום באופן שונה .עליכם לבדוק האם הפעולות השונות אכן יגרמו לשינוי
בטמפרטורה של המים.
הקפידו למלא אחר ההוראות במדויק ,על מנת שתוכלו להשוות את תוצאותיכם עם אלו של
חבריכם לכיתה ,ובכך להבטיח את אמינותן.
לרשותכם:
מד טמפרטורה דיגיטלי 4 ,מבחנות ממוספרות (  )1-4ופקקים מתאימים ,כוס קלקר (מספר )5
ובתוכה חמם (נגד) המחובר למעגל חשמלי ,בקבוקון עם מים ,כהליה ,מנורת שולחן ,אטב מעץ,
משורה ,פיפטה ( 10מ"ל) או מזרק קטן ונייר/משטח כהה.
עבדו על פי ההוראות הבאות ומלאו את התוצאות בטבלה המופיעה בהמשך:
מבחנה מספר 1
לתוך המבחנה שפכו  2מ"ל של מים .מדדו את טמפרטורת המים שבמבחנה ורשמו בטבלה,
במקום המתאים .פקקו אותה והקפידו להחזיק אותה כך שידכם כמעט ולא "עוטפת" אותה
מבחוץ  -כמה שפחות מגע בין היד לבין המבחנה .נערו את המבחנה במשך  5דקות ,ללא הפסקה
(אם התעייפתם – העבירו במהירות את המבחנה בין חברי הקבוצה) .בתום  5דקות מדדו שוב את
טמפרטורת המים ורשמו בטבלה.
מבחנה מספר 2
לתוך המבחנה שפכו  2מ"ל של מים מתוך הבקבוקון .מדדו את טמפרטורת המים שבמבחנה
ורשמו בטבלה .פקקו אותה והקפידו להחזיק אותה כך שידכם "עוטפת" היטב את המבחנה.
החזיקו את המבחנה ,מבלי לעזוב ,במשך  5דקות .בתום  5דקות מדדו שוב את הטמפרטורה של
המים ורשמו בטבלה.
מבחנה מספר 3
לתוך המבחנה שפכו  10מ"ל מים .מדדו את הטמפרטורה של המים ורשמו בטבלה .הדליקו את
הכהליה ובעזרת אטב העץ ,החזיקו את תחתית המבחנה מעל הלהבה ,בהטייה ובזהירות .חממו
את המבחנה למשך חצי דקה ,כבו את הלהבה .מדדו את טמפרטורת המים ורשמו בטבלה.
מבחנה מספר 4
מלאו  10מ"ל מים במבחנה .מדדו את הטמפרטורה ורשמו בטבלה .האירו את המבחנה בעזרת
מנורת השולחן .מצידה האחר של המבחנה הניחו את הדף הכהה ,כך שיהיה רקע כהה מאחורי
המבחנה .כעבור  5דקות כבו את האור ומדדו שוב את הטמפרטורה .רשמו תוצאותיכם בטבלה.
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כוס קלקר (כלי )5
מלאו  40מ"ל מים במשורה ושפכו לתוך כוס הקלקר .מדדו את טמפרטורת המים ורשמו בטבלה.
הכניסו את החמם ,המחובר למעגל חשמלי ,לתוך המים והפעילו את המעגל החשמלי .השאירו את
המעגל פועל במשך  5דקות .נתקו את המעגל ומדדו שוב את טמפרטורת המים .רשמו תוצאותיכם
בטבלה.
תוצאות :טבלה המציגה את טמפרטורת המים בכלים השונים במהלך הפעילות.
מבחנה/כלי

טמפרטורה בתחילת
התצפית

טמפרטורה בסוף התהליך

האם הייתה עליה
בטמפרטורה – כן  /לא

1
2
3
4
5

**למורה :רכזו את תוצאות העמודה השמאלית מכל הקבוצות והציגו אותן על הלוח.
שאלות:
 .1האם בכל המדידות שביצעתם ,הפעולות שעשיתם גרמו לעליה בטמפרטורה של המים?
 .2האם תשובותיכם דומות לתשובות של הקבוצות האחרות?
 .3מה חשיבות החזרות בפעילות מדעית?
 .4הפעולות השונות שביצעתם גרמו להעברת אנרגיית חום אל המים .תארו ב"שפת האנרגיה"
לגבי  5מהפעולות שעשיתם ,מהו סוג האנרגיה בו השתמשתם לחימום המים?
להעביר מסר בדרכים שונות:
עידן נמצא בשיעור מדעים .הוא יושב בשולחן הראשון ,ממש ליד המורה .הוא נזכר שעדיין לא
סיפר ליואב ,חברו הטוב ,אשר יושב בשורה האחרונה ,על כך שאתמול קלע  20נקודות במשחק
הכדורסל .קשה לו להתאפק עד ההפסקה והוא ממש רוצה לספר על כך ליואב ,ועכשיו .באילו
דרכים עידן יכול להעביר את המידע ליואב? הציעו לפחות  3דרכים.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

לסיכום:
בתצפית בה חיממתם מים בדרכים שונות השתמשתם בסוגים שונים של אנרגיה כדי לחמם את
המים.
גם בסיפור של עידן התבקשתם למצוא דרכים שונות על מנת להעביר את אותו המסר.
האם הסיפור על עידן יכול לשמש כמשל לתיאור התצפית? הסבר כיצד.
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הסוגים השונים של האנרגיה הן דרכים שונות שבהן באה לידי ביטוי אותה אנרגיה.
אנרגיה מופיעה כסוגים שונים :אנרגיית חום ,אנרגיית קרינה ,אנרגיה אלסטית,
אנרגיית גובה ,אנרגיית תנועה ואנרגיה חשמלית.
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אני בוחן/ת את עצמי
 .1לפניכם מספר סוגי אנרגיה ומשפטים המתארים תופעות מחיי היומיום.
האם סוג האנרגיה שבכותרת רלבנטי לתיאור התופעה ב "שפת האנרגיה"?
הקיפו בעיגול את המילה "כן" או לא" ,המופיעים בסוף כל משפט.
 1.1דוגמאות לאנרגיית תנועה
א .מכונית עומדת בתחנת דלק .כן/לא
ב .קרני השמש פוגעות בדשא גן השעשועים ונבלעות .כן/לא
ג .רוח חזקה גורמת למפרשית להתחיל לשוט .כן/לא
ד .נורה פלורוסנטית מאירה את החדר .כן/לא
ה .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב .כן/לא
ו .עקב מזג האוויר הסוער והרוחות החזקות  ,השבשבת מסתובבת במהירות גבוהה .כן/לא
ז .כוס תה חם מונחת על דלפק במטבח והתה מתקרר .כן/לא
ח .קליע נורה מרובה ונע במהירות עצומה .כן/לא
 1.2דוגמאות לאנרגיית גובה
א .מכונית מרוץ נוסעת במהירות גדולה .כן/לא
ב .באתר בנייה ,מנוף מרים שק חול גדול מהקומה החמישית לקומה השמינית .כן/לא
ג .רוח חזקה גורמת למפרשית להתחיל לשוט .כן/לא
ד .עציץ מונח ברשלנות על קצה שולחן ומתחיל ליפול .כן/לא
ה .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב .כן/לא
ו .קרינת השמש נבלעת בלוח פוטואלקטרי וטוען סוללה .כן/לא
ז .כוס תה חם מונח על דלפק במטבח ומתקרר .כן/לא
ח .מטוס משמיע "בום" על-קולי המרעיד את חלונות הבית .כן/לא
 1.3דוגמאות לאנרגיית אור
א .קרינת השמש מוחזרת מלוח בהיר .כן/לא
ב .מים זורמים בעוצמה גדולה בנהר .כן/לא
ג .רוח חזקה גורמת למפרשית להתחיל לשוט .כן/לא
ד .נורה פלורוסנטית מאירה את החדר .כן/לא
ה .עציץ מונח ברשלנות על קצה שולחן ומתחיל ליפול .כן/לא
ו .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב .כן/לא
ז .אור השמש נבלע בלוח פוטואלקטרי .כן/לא
ח .כוס תה חם מונח על דלפק במטבח ומתקרר .כן/לא
ט .קרני השמש פוגעות בדשא גן השעשועים ונבלעות .כן/לא
 1.4דוגמאות לאנרגיה חשמלית
א .רעם חזק נשמע .כן/לא
ב .מטוס משמיע "בום" על-קולי המרעיד את חלונות הבית .כן/לא
ג .נורה פלורוסנטית מאירה את החדר .כן/לא
ד .גנראטור מופעל בבית חולים ומאפשר הפעלת מכשיר אבחון רפואי מתקדם .כן/לא
ה .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב כן/לא
ו .קליע נורה מרובה ומתקדם במהירות עצומה .כן/לא
ז .בניסוי צבאי ,פוצצו פצצה בבור ביטחון .כן/לא
ח .מכונית מרוץ נוסעת במהירות גדולה .כן/לא
 1.5דוגמאות לאנרגיה כימית
א .פרה מעכלת חציר בנחת .כן/לא
ב .בניסוי צבאי ,פוצצו פצצה בבור ביטחון .כן/לא
ג .רעם חזק נשמע .כן/לא
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ד .גנראטור מופעל בבית חולים ומאפשר הפעלת מכשיר אבחון רפואי מתקדם .כן/לא
ה .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב .כן/לא
ו .קליע נורה מרובה ומתקדם במהירות עצומה .כן/לא
ז .התחנה ההידרואלקטרית בקיבוץ כפר הנשיא בצפון הארץ פועלת ומפיקה חשמל .כן/לא
ח .מכונית מרוץ נעה במהירות גדולה .כן/לא
 1.6דוגמאות לאנרגיית חום
א .ביום חורף קר דני יושב ליד תנור החימום .כן/לא
ב .בניסוי צבאי ,פוצצו פצצה בבור ביטחון .כן/לא
ג .קרני השמש פוגעות בדשא גן השעשועים ונבלעות .כן/לא
ד .כוס תה חם מונח על דלפק במטבח ומתקרר .כן/לא
ה .גנראטור מופעל בבית חולים ומאפשר הפעלת תנור לאפיית לחם .כן/לא
ו .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב .כן/לא
ז .קליע נורה ונפלט מקנה רובה .כן/לא
ח .פלג מחמם מים בקומקום חשמלי .כן/לא
ט .מכונית מרוץ נעה במהירות גדולה .כן/לא
 .2יוסי טוען שכאשר הוא רץ בתחרות ריצה ,יש לו אנרגית תנועה .האם אתם מסכימים לטענתו?
נמקו .
 .3כאשר דלק/עץ נשרף הוא:
א .פולט אנרגיית חום אל הסביבה
ב .בולע אנרגיית חום מהסביבה
ג .לא בולע ולא פולט אנרגיית חום לסביבה
ד .לעיתים בולע ולעיתים פולט אנרגיית חום ,תלוי בסוג הדלק/העץ.
 .4איזו מהתופעות הבאות ניתנת לתיאור על ידי אנרגיית תנועה?
א .מכונית נוסעת
ב .בניין רב קומות הוקם ברחוב האצל
ג .כדורגל עומד על מגרש
ד .ספר מונח על שולחן
 .5ניתן לתאר את תנועתו של פגז בעת מעופו באמצעות:
א .אנרגיית גובה ואנרגיית תנועה
ב .אנרגיית תנועה בלבד
ג .אנרגיית גובה בלבד
ד .אנרגיית חום בלבד
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תת נושא  :2המרות אנרגיה
פעילות  :1המרות אנרגיה
המרות ומעברי אנרגיה ב"תותח האדים"
(תמונות מהספר "עולם של אנרגיה")
 המערכת שלפניכם כוללת מבחנת זכוכית,נר,מים ופקק.הכניסו מעט מים למבחנה (לא יותר מחמישית נפח המבחנה) וסגרו את
הפקק.
הדליקו את הנר ,הניחו לאש לחמם את המים שבמבחנה.
כאשר נר בוער ,מתרחש תהליך כימי שבו החומר ממנו עשוי הנר מגיב עם חמצן מהאוויר( .תהליך
כימי).
רשמו את תרשים המרות ומעברי אנרגיה במערכת זו.
___________________________________________________________________

המרות ומעברי אנרגיה בדינמו ונורת חשמל
לפניכם מכונה המורכבת מגלגל שניתן לסובבו ביד ,דינמו ונורה.
סובבו את הגלגל ,תארו בתרשים את המרות ומעברי האנרגיה
במתקן.

המרות ומעברי אנרגיה במאוורר סולארי
תא שמש (תא סולארי) הוא מתקן הממיר אנרגיית אור
לאנרגיה חשמלית.
חברו תא שמש למאוורר קטן.
האירו על תא השמש מקרוב (ממרחק של לא יותר מ  40-ס"מ)
באמצעות נורה.
תארו בתרשים את המרות ומעברי האנרגיה במתקן
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 .1תארו את המרות ומעברי האנרגיה (אם הם קיימים) בעזרת תרשים מלבנים.
א .מגהץ מחובר לשקע
ב .מכונית עומדת ליד רמזור ומנועה פוע ל
ג .מכונית נוסעת
ד .פועל הרים דלי מלא מלט אל הפיגום
ה .מים זורמים ממיכל הנמצא בגובה
ו .מכוונים שעון מעורר
ז .מים בדוד השמש
ח .פנס כיס מאיר
ט .פעמון חשמלי מצלצל
י .פועל מושך בחבל ומעלה דלי מלט לבניין
 .2האם מתקיימות המרות אנרגיה במקרים הבאים :סמנו/הקיפו

א .ילד יושב על דשא כן/לא
ב .תנור חשמלי פועל בחדר כן/לא
ג .ילדה גולשת במגלשה כן/לא
ד .קבוצת חיילים צועדת במגרש כן/לא
ה .הספר מונח על המדף כן/לא
ו .מכונית חונה כן/לא
ז .הרוח מעיפה את הכובע מעל ראשו של הילד כן/לא
ח .עלה נושר מהעץ כן/לא
ט .התפוח תלוי על העץ כן/לא
י .עפיפון עף בשמיים כן/לא
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 .3לפניכם רשימת תופעות ותרשימי המרות אנרגיה .ציינו את מספרי התופעות המתאימות
לתרשימי ההמרות
אנרגיית תנועה

אנרגיית גובה

אנרגיית אלסטית

אנרגיית תנועה

אנרגיית כימית

אנרגיית תנועה

אנרגיית גובה

אנרגיית תנועה

א.

ירי חץ בקשת כלפי מעלה

ב.

בוגרי קורס טייס זורקים את כומתותיהם לאוויר

ג.

מכונית נוסעת

ד.

שוער בועט בכדור

ה.

ילדים מתחממים באש המדורה

ו.

כדור נורה מרובה קפיצי

ז.

אמא מבשלת מרק על הכיריים

ח.

תפוח נופל מהעץ

ט.

הצנחן צונח מהמטוס

י.

דני מתח גומייה ושיחרר כלפי מעלה.
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יא .כדור משתחרר מנקודה  Aמתגלגל דרך נקודה  Bעד שהוא נעצר רגעית על ידי קפיץ
בנקודה ( Cראו ציור) .הכדור עולה חזרה והתהליך ממשיך.

א .השלימו בתרשים – מהם המרות ומעברי האנרגיה שהתרחשו:

האם מעשית התהליך ימשיך עד אין סוף
ב .מה יקרה לתהליך כעבור זמן מה? הסבירו מדוע בשפת האנרגיה
____________________________________________________________________
____________________________ _______________________________________
 .5לפניכם מספר קטעים .היעזרו בבנק המילים הבא (עם או בלי המילה "אנרגיה") והשלימו את
המילים המתאימות.

אנרגיית תנועה ,אנרגיית גובה ,אנרגיית אור (קרינה) ,אנרגיית קול,
אנרגיה חשמלית ,אנרגיה כימית ,אנרגיית חום
א .אנו רואים שבתיאור הפעולה של המכשירים בבית אפשר להשתמש בסוגי אנרגיות
ב .___________ .בתיאור הפעולה של מרבית המכשירים יש להשתמש באנרגיה
ה____________ .בתחנות הכוח בישראל מנצלים את האנרגיה ה_________ בשעה ששורפים
דלקים (בעיקר סולר או גז טבעי) כדי לחמם נוזל (מים מזוקקים) ולהפכו לקיטור .החימום מעניק
לנוזל אנרגיה ________ ולחץ הקיטור מפעיל טורבינות מיוחדות המסובבות גנראטור .הגנראטור
המסתובב מפיק _______________.
ג .אנו משתמשים באותם חומרי דלק (דלקים וגז) כדי לנוע ממקום למקום .מנוע המכונית ממיר
את האנרגיה ה_________ שיש לדלקים או הגז לאנרגיית _________ .גם מנוע המטוס ממיר
את האנרגיה הכימית שנוצרת בעת שריפת הדלק במנוע לאנרגיית תנועה.
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ד .לאחרונה החל האדם להגביר את השימוש באנרגיית השמש .אנרגיית קרני השמש מומרת
בקולטי השמש של דוד השמש לאנרגיה __________ של המים והטמפרטורה של המים בדוד
עולה .בנוסף אנרגיית _________ מומרת על ידי תאים פוטוולטאים (סולאריים) לאנרגיה
_________.
ה .לפני כמאתיים שנה ,לא הי ה חשמל .כדי להאיר את החדר השתמשו בעיקר בנרות שהיו עשויים
משעווה (או חלב) הממירים  ,בתהליך של בעירה  ,אנרגיה _________ לאנרגיית _________.
בנוסף היו נפוצות גם מנורות שמן  ,הממירות אנרגיה __________ לאנרגיית ________
ו .בחודשי החורף הקרים השתמשו לצורכי חימום בשריפת עץ או פחם כדי להמיר (בעיקר)
אנרגיה ___________ לאנרגיית ___________ואנרגיית _______.
 .6לפניכם דוגמא לייצוג המרות אנרגיה באמצעות תרשימי זרימה של עציץ נופל משולחן ומתנפץ
על הרצפה .המרות האנרגיה של העציץ ברגע תחילת נפילתו ושנייה לפני שפגע בקרקע יתוארו
כך:
אנרגיית גובה )של העציץ,
בתחילת הנפילה(

אנרגיית תנועה )של העציץ,
לפני הפגיעה בקרקע(

השתמשו בייצוג זה כדי לתאר את המרות האנרגיה בש ני האירועים המוצגים להלן:
א .מכונית נוסעת בכביש מהיר תוך המרת האנרגיה הכימית של הדלק
ב .זרם חשמלי מיוצר בתחנת כוח ע"י שריפת פחם.
 .7השלימו את תרשים המלבנים הבא המראה את המרות האנרגיה של גוף הנזרק למעלה.

 .8גנראטור ידני מחובר אל נורה .מסובבים את הגנראטור מהר וכתוצאה מכך הנורה מאירה.
רשמו במלבנים שלפניכם את המרות האנרגיה באירוע .היעזרו בבנק סוגי האנרגיה למטה.
אנרגיה ______ של
השרירים

אנרגית ____ של
ח חלקי
הגנראטור

אנרגיה _____

אנרגיה ______ של
הנורה

אנרגיית תנועה ,אנרגית אור (קרינה) ,אנרגיה חשמלית ,אנרגיה כימית
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פעילות  :2תופעת הכדור הקופץ
נפיל כדור אלסטי ככל האפשר (לדוגמה "כדור פלא") ,אשר חוזר (כמעט) לגובה דומה לגובהו
המקורי
לאחר הקפיצה.
ניעזר בצילום וידאו של כדור קופץ כדי להמחיש את קיומה של אנרגיה אלסטית בתופעה זו
http://www.engr.colostate.edu/~dga/high_speed_video/Sports%20Equipment/
basketball_bounce.wmv
חשבו וענו:
.1

מהם מרכיבי המערכת?

.2

מהו מסלול התנועה של הכדור?

.3

מהם סוגי האנרגיה המעורבים בתופעה זו?

נייצג את מסלול הכדור בעזרת תרשים בו נסמן מספר מצבים במהלך המסלול .בשלב ראשון
נתייחס רק ל  4מצבים:
מצב  1בראשית המסלול
מצב  2ו 3 -במהלך המסלול כלפי הקרקע
מצב  4בנקודה בה הכדור כמעט ונוגע בקרקע
רשמו לגבי כל אחד מהמעברים בין המצבים:
(ציור)
 .4מה קרה לגובה?
 .5מה קרה למהירות?
בשלב שני נוסיף את המצבים  5-7ונתאר את
השינויים ביניהם.
 .6אילו המרות אנרגיה מתרחשות בין מצב  1למצב ?4
 .7אילו המרות אנרגיה מתרחשות בין מצב  4למצב ?7
 .8השתמשו בתרשים זרימה לתיאור המרות האנרגיה במערכת:
אנרגיית ______

אנרגיית ______

אנרגיית ______

 .9דונו בקבוצה ורשמו :האם ניתן לייצג את כל השינויים באנרגיה ,במצבים  1-7במערכת,
באמצעות תרשים זרימה?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ייצוג מידע באמצעות תרשים עוגה
ניתן לתאר תהליך בו יש המרות אנרגיה בעזרת תרשים עוגה (תרשים פאי) .לדוגמה  :נניח שאנו
רוצים
לייצג את המרות האנרגיה של גוף מסוים שנופל על הקרקע (יחסית לקרקע) .אנו מתייחסים לרגע
הראשון של הנפילה (א) ,בו יש לגוף רק אנרגיית גובה ,ומציירים תרשים מתאים:
אח"כ אנו מתייחסים לרגע בו הגוף קרוב מאוד לקרקע (ב) ויש לו רק אנרגיית תנועה:
את המרת האנרגיה הזו נתאר כך:
הצבעים השונים מתארים את סוגי האנרגיות השונות .
בשלב השני נרצה להכניס גם מצב ביניים ,נניח מצב שבו ירד הגוף כשליש מגובהו המרבי .במצב
זה לגוף יש עדיין אנרגיית גובה (יחסית לקרקע) אך גם אנרגיית תנועה .לכן ,נוכל לייצג מצב ביניים
זה ע"י תרשים אחד הכולל את שני סוגי האנרגיה בו זמנית (התרשים האמצעי):

 .10נתחו את התופעה בעזרת שימוש בייצוג גרפי לתיאור האנרגיה במערכת.
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 .11צפו שוב בסרטון והתמקדו ברגע פגיעת הכדור ברצפה .
נתחו את התופעה בעזרת שימוש בייצוג גרפי לתיאור האנרגיה במערכת.והפעם התייחס גם
לאנרגיה אלסטית.

 .12לפניכם שני תרשימי עוגה המייצגים שני כדורים זהים הנופלים מאותו גובה אל הקרקע (ראו
מפתח
גוונים) .איזה כדור קרוב יותר לקרקע? (סמנו את התשובה הנכונה).
א.

כדור א

ב .כדור ב

ג .אי אפשר לדעת

הסבירו מדוע בחרתם בתשובה זו ?
____________________________________________________________________
_
 .13איזה משפט מהמשפטים הבאים מתאים לשרשרת המרות האנרגיה המתוארות בתרשימי
העוגה הבאים (ראו מפתח צבעים משמאל).
א .מכונית עומדת בצד הדרך
ב .אדם דוחף עגלה עמוסה מצרכים ומוביל אותה לכיוון הקופה.
ג .כדור נופל מגג בית
ד .ספר מונח על שולחן
 .14מה הסיבה לשימוש בתרשים עוגה לתיאור המרות אנרגיה?
_____________________________________________________________________
 .15מתי כדאי להשתמש בתרשים זרימה ומתי בתרשים עוגה לתיאור של המרות אנרגיה? נמקו!
_____________________________________________________________________
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שאלות להרחבה
בתשובותיכם לשאלות הבאות הקפידו להשתמש בשפת האנרגיה (אנרגיה _______ מומרת
לאנרגיה_________)
 .1כדור מתגלגל על משטח אופקי ,לאחר זמן מה הכדור נעצר.
א .מה קורה למהירות הכדור במהלך המסלול?
ב .מדוע השתנתה מהירות הכדור?
ג .מדוע נעצר הכדור?
ד .כתבו את המרות האנרגיה המתקיימות במקרה זה?
 .2ילד דוחף כדור על משטח אופקי ,הכדור מתגלגל עד שנעצר.
א .מה גרם לתנועתו של הכדור?
ב .כתבו את המרות האנרגיה המתקיימות במקרה זה?
ג .האם אפשר היה למנוע את עצירת הכדור? אם כן פרטו כיצד?
 .3כדור מתגלגל במדרון.
א .מה גרם לתנועתו של הכדור?
ב .כתבו את המרות האנרגיה המתקיימות במקרה זה?
ג .כיצד אפשר היה לגרום לכדור להגיע במהירות גדולה יותר אל תחתית המדרון? (לנקודה ) A
כתבו שתי דרכים.
 .4כדור מונח על קפיץ מכווץ משחררים את הקפיץ והכדור נע כלפי מעלה.
א .מה גרם לכדור לנוע כלפי מעלה?
ב .כיצד אפשר לגרום לכדור להגיע לגובה רב יותר?
ג .האם חל שינוי בתנועת הכדור בזמן היותו באוויר? אם כן מה הסיבה לשינוי זה?
ד .כתבו את המרות האנרגיה המתקיימות במקרה זה?  .5מחממים מים בסיר על כיריים גז.
א .מה גורם להתחממות המים?
ב .כיצד אפשר לחמם את המים במהירות גדולה יותר?
ג .כתבו את המרות האנרגיה המתקיימות במקרה זה?
 .6לפניכם תמונה של מערכת סולרית המשמשת לתאורה בתחנה לאיסוף חיילים (טרמפיאדה).
התאורה פועלת בשעות החושך בלבד.
א .מקור האנרגיה להפעלת מתקן זה הוא:
______________________________________________
ב .תארו את המרות האנרגיה המתרחשות במערכת זו.
______________________________________________
ג .תארו את מעברי האנרגיה המתרחשים במערכ ות אלה.
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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תת נושא  :3שימור האנרגיה
פעילות  : 1ניתוח מקרה של מטוטלת
לפניכם מטוטלת העשויה מכדור התלוי על חוט.
הגביהו את הכדור לגובה מסוים .הקפידו שהחוט יהיה מתוח.
 .1איזו אנרגיה יש לכדור כשהוא בגובה ,לפני ירידתו כלפי מטה ?
____________________
 .2השמיטו את הכדור ועקבו אחר המתרחש .ציינו את הגובה המירבי אליו יגיע הכדור בתוך
האיור שלפניכם.

ג'

א'
ב'

 .3תארו באמצעות תרשים זרימה את המרות האנרגיה של המטוטלת.

 .4השמיטו שוב את הכדור ותנו לכדור להמשיך להתנדנד .תארו במילים את תנועת המטוטלת.
הסבירו מדוע כדור המטוטלת עוצר לאחר זמן מה.
___________________________________
____________________________________________________________________
_
תרשים האנרגיה שמילאתם אינו מתייחס לשינויים בכמות האנרגיה בזמן ההמרה .
מדענים רבים חקרו את תהליכי המרות אנרגיה והגיעו למסקנות הבאות:
במערכת סגורה (ששום דבר אינו נכנס אליה או יוצא ממנה) ,כמות האנרגיה נשארת קבועה.
משמעות הדבר היא:
 אנרגיה לא נוצרת מעצמה.
 אנרגיה לא נעלמת  -היא רק מומרת מסוג לסוג או עוברת מגוף לגוף.
קביעות אלו מוכרות גם תחת השם " חוק שימור האנרגיה".
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 .5ייצגו את המרות האנרגיה תוך התייחסות לשימור כמות האנרגיה בכל שלב של התהליך,
בהתבסס על תרשימי העוגות שלמדתם בשיעורים הקודמים .כל עוגה מייצגת את כמות האנרגיה
הכוללת בשלב מסוים של התהליך .השתמשו בצבעים שונים על מנת לייצג כל אחד מסוגי
האנרגיה( .צבעו בהתאם את המקרא)
שימו לב :ע"פ חוק שימור האנרגיה  ,כמות האנרגיה הכוללת נשמרת ,לכן העוגות זהות בגודלן
בכל שלב ושלב.
מקרא
אנרגית גובה
ג'
ב'
א'
ב'
 .6תארו באמצעות עוגות נוספות את מצבי הביניים של אנרגית הכדור בנקודות:

אנרגית תנועה

בין ב' ל-ג'

בין א' ל-ב'

 .7א .תרשימי העוגה הבאים מתארים משחק כדורגל שכונתי .איזה משפט מהמשפטים הבאים
מתאים ביותר לייצוג שרשרת המרות האנרגיה של הכדור במשחק?

א .כדור נבעט כלפי מעלה ע"י השוער
ב .כדור נופל מגג אל הקרקע לאחר שהגיע אליו בטעות
ג .כדור נבעט בצורה אופקית (לרוחב המגרש)
ד .כדור בתנועה אופקית פוגע בקיר ומוחזר
 .7ב .מה ניתן לומר על כמות האנרגיה ההתחלתית של הכדור לעומת כמות האנרגיה הסופית על
פי התרשים? __________________________________________________________
* .8ספרו סיפור נוסף שיכול להתאים לייצוג המרות האנרגיה המופיע בתרשימי העוגה בשאלה .6
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 .9כדור סל נזרק על ידי שחקן ישירות כלפי מעלה .הכדור עולה עד שמגיע לגובה מסוים.
תארו בעזרת  3תרשימי עוגה את האנרגיה של הכדור במהלך תנועתו כלפי מעלה:
א .מייד לאחר הבעיטה; ב .באמצע דרכו; ג .כשהגיע אל שיא גובהו.
 .10כאשר מטוטלת מתנודדת ,אנרגיית גובה מומרת לאנרגיית תנועה  ,שמומרת חזרה לאנרגיית
גובה וחוזר חלילה .הגרפים בשאלות הבאות מראים את אנרגיית הגובה ואת אנרגיית התנועה של
המטוטלת בנקודות  Aו B -שניות אחדות לאחר שחרור המטוטלת (יחסית לנקודה הנמוכה ביותר
של כדור המטוטלת).
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שימו לב שנקודה  Aאינה נמצאת במקום הגבוה ביותר אליו מגיעה המטוטלת.
בגרף המתאר את המטוטלת במצב  Bלא שורטט המלבן המתאר את אנרגיית התנועה .

ג'ול

א .מה גודלה של אנרגיית הגובה בנקודה  Aיחסית לאנרגיית הגובה בנקודה ? B
 A .1גדול מB -
 A .2פחות מB -
 A .3שווה לB -
 .4בשתי הנקודות A ,ו B -אין אנרגיית גובה
ב .אנרגיית הגובה של המטוטלת גדלה כאשר:
 .1המטוטלת יורדת בגובה
 .2המטוטלת נעה מהר יותר
 .3מסת המטוטלת קטנה
 .4המטוטלת נעה לאט יותר
ג .שרטטו בגרף  Bאת אנרגיית התנועה החסרה .מהו הערך המספרי של אנרגית התנועה במצב ?B
כיצד הגעתם לערך זה?
ד .לאחר מספר דקות בהן נעה המטוטלת ,היא חולפת שוב בנקודה  .Aאיזה גרף ( ) I -IV
מתאר נכון יותר את אנרגיית הגובה ואת אנרגיית התנועה בזמן זה? הקיפו בעיגול את הגרף הזה.
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ג'ול

ג'ול

ג'ול

ג'ול

ה .הסבירו מדוע בחרתם דווקא בגרף זה? ______________________________________
ו .דונו בקבוצה :מהם היתרונות והחסרונות של ייצוג בגרף עמודות לעומת ייצוג בתרשימי עוגה?

פעילות  " :2האנרגיה הנעלמת"...
 .1התנסו בפעולות הבאות:
 גלגלו ושחררו מכונית צעצוע על הרצפה ועקבו אחרי תנועת ה. שחררו כדור קפיצי מגובה מסוים ועקבו אחרי תנועתו . השמיטו כדור מטוטלת מגובה ועקבו אחרי תנועתו .א .תארו את התהליכים השונים .מה משותף לשלושתם?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ב .מדוע ,לדעתכם ,התהליכים נעצרו לאחר זמן מה?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
הייתכן? האם האנרגיה נעלמה? האם תופעות אלו סותרות את "חוק שימור האנרגיה"?
כידוע אחד מסוגי האנרגיה הקיימים בטבע הוא אנרגית חום .נתנסה בפעולות שונות בהן אנרגיות
מסוגים שונים מומרות לאנרגית חום:
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התנסות א' :שפשפו ידיים בחוזקה במשך כמה שניות .מה הרגשתם?
התנסות ב' :לפניכם מבחנה מלאה עד מחציתה בפלסטלינה.
 .1הכניסו מדחום לתוך הפלסטלינה.
 .2מדדו ורשמו את הטמפרטורה לפני תחילת הניסוי  _____________:לאחר המדידה
השאירו את המדחום בתוך הפלסטלינה.
 .3שפשפו את המבחנה ובתוכה הפלסטלינה חמש דקות באמצעות פיסת בד במהירות רבה.
 .4מדדו ורשמו את הטמפרטורה בסוף הניסוי_____________:
 .5מה קרה לטמפרטורה של הפלסטלינה בעקבות השפשוף?
התנסות ג' :הרכיבו מעגל חשמלי פשוט ובו סוללה ,חוטי חיבור ונורה .סגרו את המעגל
וגעו בנורה לאחר מספר שניות .מה הרגשתם?
______________________________________________________________
 .2השלימו את המסקנה:
בחיי היום יום ,נדמה לנו שכמות האנרגיה בזמן ההמרה ________ (גדלה ,קטנה ,לא משתנה) אך
בכל המרה חלק מהאנרגיה מומר לאנרגית __________ וברוב המקרים איננו חשים בה.
 .3חזרו לשאלה  4בפעילות  1והתבוננו בתשובתכם .כיצד הייתם משנים את תשובתכם?
__________________________________________________________________
 .4על סמך שלוש ההתנסויות שביצעתם  -האם באמת אנרגיה "נעלמת" בזמן המרה כפי שנראה
מתוך התנסות עם הכדור ,המכונית והמטוטלת? כיצד ניתן להסביר את "היעלמות" האנרגיה ?
____________________________________________________________________
מקרא
אנרגית גובה

 .5נוסיף את אנרגית החום בתרשימי העוגה (בפעילות )1

אנרגית תנועה
א'

ג'

ב'

אנרגית חום

 .6אם תגעו במטוטלת לפני השמטתה ולאחר שאיבדה גובה ,לא תחושו שהיא התחממה .מדוע?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 .7מדוע ההבדל בין הגובה ההתחלתי לגובה הסופי בתנודה הראשונה הוא מזערי ובלתי מורגש?
(השתמשו בהסבר במושג "אנרגית חום").
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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 .8באיור שלפניכם מתואר כדור
שהופל מגובה מסוים ועד לעצירתו
המוחלטת על הקרקע .שימו לב –
מצב  4מתאר את הכדור רגע קצר
לפני פגיעתו בקרקע ומצב  5מתאר
את הכדור לאחר שעצר לגמרי.
ציירו בכל אחד מתרשימי העוגה
את החלוקה היחסית של האנרגיה.
השתמשו בסימונים הנתונים
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פעילות  :3הרחבה והעמקה

פ ְֶּרפֶּטּואּום מֹובִּילֶּה – "מכונת תנועה נצחית"
מדריך החוג "המצאות מדעיות" סיפר לתלמידי החוג על הניסיונו
ליצור מכונה בעלת "תנועה נצחית" (פרפטואום מובילה;

ת שנעשו במהלך ההיסטוריה

 .)Perpetuum Mobileהרעיון הוא

לבנות מכונה ,שלאחר שתופעל פעם אחת היא תמשיך בתנועתה לנצח ולא תיעצ ר לעולם .כלומר,
לא יהיה צורך למלאה בדלק ,או לחברה למקור אנרגיה חשמלית או למתוח קפיצים.
בעבר ניסו אנשים לבנות מכונה כזו ,מלכים הציעו פרסים גדולים לממציאי מכונה שתוכל לפעול
ולהפעיל מכשירים אחרים לנצח .עד היום ישנם אנשים המנסים ליצור מכונות מסוג זה ,ומגישים
למשרד הפטנטים הצעות למכונות "מייצרות אנרגיה" ,בתקווה להתעשר מהמצאתם ,אך איש לא
הצליח עד כה במשימה.
שאלה 1
דני ומיכל משתתפים בחוג "המצאות מדעיות" .הם נזכרו בניסוי שערכו במעבדה במסגרת
החוג .הניסוי כלל מערכת של עגלה ,מסילה וקפיץ .הקפיץ מתוח מעל המסילה ומוחזק משני
צדדיו .בסדרת התמונות שלפניכם מתוארים ארבעה מצבים בניסוי:
מצב א :העגלה נעה קדימה לקראת הקפיץ.
מצב ב :העגלה מתנגשת בקפיץ ומותחת אותו )כלומר ,יוצרת אינטראקציה עם הקפיץ(.
מצב ג :הקפיץ מתארך במידה מרבית.
מצב ד :הקפיץ מתרפה ודוחף את העגלה בחזרה ,והיא נעה לאחור.
עגל
ה

מסילה
קפי
ץ

מהי התשובה המתאימה ביותר לתיאו ר המהירות של העגלה במצב ד' בהשוואה למצב א' ?
א .אנרגיית התנועה במצבים א ו-ד' שוות.
ב .אנרגיית התנועה במצב ד' גדולה מאנרגיית התנועה במצב א'.
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ג .אנרגיית התנועה במצב ד' קטנה מאנרגיית התנועה במצב א'.
ד .אי אפשר לדעת מה הקשר בין אנרגיית התנועה במצב ד' ובמצב א'.
שאלה 2
תארו את המרות האנרגיה שהתרחשו במערכת הניסוי.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
שאלה 3
בעקבות הניסוי שערכו במעבדה החליטו דני ומיכל לנסות לבנות בעצמם "מכונת תנועה
נצחית".

"הרעיון פשוט" ,אמר דני" .אם נציב קפיץ גם מצדו השני של המסלול ,העגלה תנוע
מצד לצד ,ובכל פעם מהירותה תגדל .כך תיווצר "מכונת תנועה נצחית".
"אני לא בטוחה שזה יפעל" ,השיבה מיכל.
מה יקרה במכונה שהציע דני? בחרו באפשרות המתאימה לדעתכם.
א.

העגלה תמשיך לנוע במהירות קבועה מצד לצד מבלי להיעצר.

ב.

העגלה תנוע מצד לצד במהירות גוברת והולכת.

ג.

העגלה תנוע מצד לצד ומהירותה תלך ותקטן עד שתיעצר .

ד.

העגלה תיעצר כאשר תפגע בקפיץ השני.

שאלה 4
דני ומיכל העלו מספר רעיונות כדי שהמכונה תפעל כפי שתכננו .אילו מבין הרעיונות יכולים
להפחית את כמות האנרגיה "המבוזבזת" במערכת?
א.

שימון המסילה להקטנת החיכוך בין העגלה למסילה.

ב.

שינוי סוג הקפיץ לקפיץ "חזק" יותר.

ג.

הכנסת המערכת למיכל שנשאב ממנו האוויר (קיים בו ריק).

ד.

צביעת העגלה בצבע שחור.
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שאלה 5
א .הסבירו את הבעייתיות בניסיונו ת ליצור מכונה שתפעל ללא הפסקה על פני כדור
הארץ.
ב .האם חוק שימור האנרגיה תומך בעובדה שלא הצליחו ליצור מכונות הפועלות לנצח?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
שאלה 6
לפניכם ארבעה משפטים .דרגו את מידת העניין שלכם בהיבטים הבאים:
עניין רב
מאוד

עניין
רב

עניין
מועט

אין
עניין

א .לדעת יותר על ניסיונו ת שנעשו בעבר להמציא מכונות
בעלות "תנועה נצחית"
ב .ללמוד יותר על העקרונות המדעיים שמאחורי הרעיון
ג.

לבנות מכונה בעלת "תנועה נצחית"

ד.

להבין טוב יותר מדוע לא הצליחו עד כה לייצר מכונה

ה.

בעלת "תנועה נצחית"

ד .לנסות ולהמציא בעצמי מכונה בעלת "תנועה נצחית"
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פעילות  :4ביסוס  -למה לא תמיד מבחינים באנרגיית החום בזמן המרות
אנרגיה?

התנסות א':
קחו כוס כימית והכניסו לתוכה מד-טמפרטורה.שפכו לתוך הכוס  100מ"ל מים רותחים.
מדדו את הטמפרטורה כל  30שניות במשך  5דקות.
רשמו בטבלה את תוצאות המדידות:
טמפרטורה (במעלות צלזיוס)
זמן (בשניות)
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

 .1תארו מה קרה לטמפרטורה לאורך הזמן.
 .2האם התחרש מעבר אנרגיה? אם כן ,תארו את המעבר?
 .3דני ערך את אותו ניסוי לפני כמה ימים וטען בעקבותיו שאנרגיית חום נפלטה מהכוס ונעלמה.
האם דני צודק?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
התנסות ב':
קחו כוס כימית נוספת והכניסו לתוכה מד-טמפרטורה.הכניסו את הכוס לכוס כימית גדולה יותר
המכילה מי קרח .שפכו  100מ"ל של מים רותחים לתוך הכוס הפנימית.
 .1מדדו את הטמפרטורה של המים הקרים ושל המים החמים כל  30שניות במשך  5דקות.רשמו
בטבלה את תוצאות המדידות:
זמן (בשניות)

טמפרטורת המים הקרים בכוס
החיצונית (במעלות צלזיוס)

טמפרטורת המים החמים בכוס
הפנימית (במעלות צלזיוס)

0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
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א .תארו מה קרה לטמפרטורה לאורך הזמן בשתי הכוסות.
ב .האם התחרש מעבר אנרגיה?

אם כן ,איזה?

ג .מה התוצאות מניסוי זה מלמדות אותנו על מעבר האנרגיה בניסוי הראשון?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

סיכום
למדנו ש...
 .1ניתן לתאר תופעות באמצעות " שפת האנרגיה " תוך שימוש במונחים שימור אנרגיה ,המרות
אנרגיה וסוגי אנרגיה.
 .2חוק שימור האנרגיה :כמות האנרגיה הכוללת במערכת

סגורה נשאר קבוע .אנרגיה אינה

הולכת לאיבוד ואינה נוצרת מעצמה.
 .3סוגי אנרגיה:
א .סוגי האנרגיה הם מופעים שונים.
ב .סוגי האנרגיה כוללים :אנרגיית תנועה ,אנרגיית גובה ,אנרגיה אלסטית ,אנרגיית קרינה
(אור) ,אנרגיית קול ,אנרגיית חום ,אנרגיה כימית.
אנרגיה חשמלית  -משמשת לתיאור תופעות בהן נוצר זרם חשמלי או שהזרם החשמלי מפעיל
מכשירי חשמל שונים.
 אנרגיית חום  -משמשת לתיאור של תהליכים בהם יש שינויים בטמפרטורה של הגוף .כלומר,כאשר גוף מתחמם או מתקרר.
השמש היא מקור אנרגיה הטבעי הגדול ביותר של אנרגית חום .כאשר קרני השמש פוגעות בכדור
הארץ הן נבלעות וגורמות להתחממותם של גופים על פני כדור הארץ.
 אנרגיית קרינה (אנרגיית אור)  -משמשת לתיאור של תהליכים בהם יש פליטה או בליעה שלקרינה של אור .שמש ,נורה הם מקורות לאנרגית קרינה.
 אנרגיה כימית  -מתייחסת ל תהליכים כימיים המתרחשים בין החומרים המגיבים .לדוגמאשריפה של חומרי דלק (כגון עץ ,גז ,נפט) הם מגיבים עם חמצן  .תגובה של סוכר עם חמצן לשם
קבלת אנרגיה בתוך התא החי .שינויים באנרגיה הכימית מסבירים גם כיצד יצורים חיים פועלים
כמו :הפעלת שרירים.
 אנרגיית תנועה  -משמשת לתיאור שינויים במהירות התנועה של גופים שונים .למשל כדוריםקופצים ,כלי רכב נעים ,מים זורמים ורוח נושבת.
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 אנרגיית קול  -משמשת לתיאור תופעות הקשורות בקול של תחושת השמיעה כמו :הפקתצלילים.
 -אנרגית גובה -שינוי באנרגיית גובה מתייחס לשינוי המתרחש בעת שהגובה של גוף משתנה.

 .4המרות אנרגיה:
א .אנרגיה יכולה להפוך מסוג אחד לסוג אחר (המרה) .המרות יכולות להתרחש באותו גוף,
במעבר בין גופים באותה מערכת ובמעבר בין מערכות.
ב .אנרגיה יכולה לעבור מגוף לגוף.
ג .במערכת סגורה המרות האנרגיה מקיימות את חוק שימור האנרגיה ,כלומר בכל המרה
של אנרגיה מסוג אחד לסוג אחר המידה בה קטן הסוג האחד שווה למידה בה גדל הסוג
האחר.
ד .מהתבוננות בתהליכים המתרחשים סביבנו ונשים לב לתופעה מעניינת ביותר :תהליכי
שינוי אף פעם לא מתרחשים לבד! תמיד כאשר חל שינוי כלשהו נלווה אליו שינוי נוסף או
מספר שינויים נוספים .בנוסף לכך ,אם מגמת שינוי (או שינויים) מסוים היא מגמה של
גידול הרי שהמגמה של שינויים אחרים תהיה הפוכה .כך למשל ,כאשר גוף נופל הגובה
שלו קטן ובו בזמן מהירותו גדלה; כאשר נר בוער השעווה שלו מתכלה (וגם החמצן
החופשי סביבו) ובה בעת הנר והאוויר שסביבו מתחממים; כאשר אור נבלע בקולט השמש
הוא נעלם ובאותה עת המים שבקולט מתחממים; במכונית המתחילה לנסוע המהירות,
ההרכב הכימי של הדלק (והאוויר) והטמפרטורה של המנוע כולם משתנים יחדיו.
אפשר לתאר תופעה זו בפשטות בציון העובדה שכאשר אנרגיה "מסוג" מסוים גדלה
אנרגיה (או אנרגיות) מסוג אחר קטנה .ואולם ,דרך הדיבור שהשתרשה היא של "המרה":
נוהגים לומר כי סוג האנרגיה שקטן "מומר" לסוג האנרגיה שגדל.
שימוש ב"שפת האנרגיה"
"שפת האנרגיה" היא דרך לתאר תופעות טבע שונות בעזרת המונחים סוגי אנרגיה ,המרות אנרגיה
ושימור אנרגיה.
מילים ומונחים

כיצד משתמשים?

סוגי אנרגיה

אנרגיית גובה ,אנרגיית תנועה ,אנרגיה אלסטית ,אנרגיית חום
אנרגיה חשמלית ,אנרגיית אור (קרינה) ,אנרגיית קול ,אנרגיה גרעינית

המרות אנרגיה

" אנרגיית הגובה של הכדור הומרה לאנרגיית תנועה"
"אנרגיה חשמלית הומרה לאנרגיית חום"
"לגוף נע יש אנרגיית תנועה"
"במעגל חשמלי בנורה יש המרה של אנרגיה חשמלית לאנרגיית אור
ואנרגיית חום"
"מערכת סטריאו ממירה אנרגיה חשמלית לאנרגיית קול"
כמות האנרגיה הכוללת במערכת סגורה נשארת קבועה

שימור אנרגיה
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אנרגיה איננה הולכת לאיבוד
לא ניתן ליצור אנרגיה יש מאין.
הסכום של כמויות האנרגיה מסוגים שונים נשאר קבוע ,כלומר האנרגיה
הכוללת
נשמרת.
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נספח:מבחן ידע קודם
נושא :תיאור תופעות ב"שפת האנרגיה"
בשאלון מספר שאלות בהן תידרשו לעשות שימוש בבנק סוגי האנרגיה הבא:
בנק סוגי אנרגיה
אנרגיית תנועה ,אנרגיית גובה ,אנרגיית אור (קרינה) ,אנרגיית קול ,אנרגיה
חשמלית ,אנרגיה כימית (אנרגיה שיש לדוגמא לדלק ,גז בישול או לשרירים),
אנרגיית חום

 .1לפניכם מספר אירועים/מצבים .רשמו בסוף כל משפט אי זה סוג אנרגיה יכול לאפיין א ת האירוע המתואר
(רשמו רק את סוג האנרגיה ה עיקרי באירוע) .לצורך תשובתכם ,היעזרו ב"בנק" סוגי האנרגיה .
א .רעם חזק נשמע ____________________.
ב .נורה פלורוסנטית מאירה את החדר___________ ___.
ג .מים זורמים בעוצמה גדולה בנהר____________________.
ד .עקב הרוחות החזקות  ,השבשב ת (ראו תמונה) נעה במהירות _____________.
ה  .לימונים "תלויים" על ענפי העץ ____________________.
ו .סינוור על ידי קרינת השמש ____________________.
 .2יוסי טוען שכאשר הוא רץ בתחרות ריצה ,יש לו אנרגית תנועה.
א .האם אתם מסכימים לדעתו של יוסי? הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה:
מסכימים  /לא מסכימים
ב .רשמו את הֳ מָ רות ("גלגולֵי" או "היפוכֵי" ) האנרגיה שקרו בזמן הריצה של יוסי (היעזרו ב"בנק" סוגי
האנרגיה):
אנרגיה _____
אנרגית _____
 .3מה משותף לשמש ,לחומרי הדלק ולרוח? (סמנו את התשובה הנכונה ביותר).
א .כולם מקורות אנרגיה מתכלים.
ב .כולם מקורות אנרגיה.
ג .כולם מקורות אנרגיה זולים.
ד .כולם מקורות אנרגיה "ירוקים" ("נקיים").
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 .4גנראטור ידני (מכשיר המייצר זרם חשמלי) מחובר אל נורה .מסובבים את ידית הגנראטור במהירות
וכתוצאה מכך הנורה מאירה .רשמו במלבנים שלפניכם את המרות ( "גלגולי" או "היפוכי") האנרגיה באירוע.
היעזרו בבנק סוגי האנרגיות למטה.
הפכה ל
אנרגיה ______

הפכה ל
אנרגית ____ של
חלקי הגנראטור

הפכה ל
אנרגיה ______

אנרגיה ______
של הנורה

אנרגית תנועה ,אנרגית אור (קרינה) ,אנרגיה חשמלית ,אנרגיה כימית (שיש לשרירים)

 .5האיור שלפניכם מתאר תפוח הנופל מעץ בשלושה מצבים שונים במהלך נפילתו .שימו לב שמצב  3מתאר
את התפוח חלקיק שנייה לפני פגיעתו בקרקע( .סמנו את התשובה הנכונה ביותר).
באילו מהמצבים המתוארים בציור יש לתפוח אנרגיה?
א .מצב  1בלבד
ב .מצב  1ומצב  2בלבד
ג .מצב  3ומצב  1בלבד
ד .מצב  ,1מצב  2ומצב .3

מצב 1
מצב 2
מצב 3

 .6מה המקור הראשוני לאנרגיה שבמזון? (סמנו את התשובה הנכונה ביותר).
א .מהאדמה
ב .מקרינת השמש
ג .מחומרי דשן
ד .מויטמינים
 .7רק לאחד הגופים שלפניכם יש אנרגיית תנועה .מיהו ? (סמנו את התשובה הנכונה ביותר).
א.

מכונית נוסעת

ב.

משאית עומדת ברמזור אדום

ג.

כדורגל מונח על מגרש

ד.

ספר מעניין מונח על שולחן
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 .8השתמשו בייצוג המלבנים המופיע למטה כדי לתאר את המרות ( "גלגולֵי" או "היפוכֵי") האנרגיה
באירועים הבאים (תוכלו להיעזר בבנק סוגי האנרגיה):
א .חימום מים בסיר בעזרת גז בישול.
אנרגיה _____

אנרגית _________

ב .מכונית מנצלת דלק בעת שהיא נוסעת בכביש מהיר.
אנרגיה _____

אנרגית _________

ג .חשמל מיוצר בתחנת חשמל ע"י שריפת דלק .זרם החשמל מועבר לבית גב' כהן שמפעילה קומקום חשמלי
לחימום מהיר של מים (היא רוצה להכין לעצמה כוס קפה).
אנרגיה ______

אנרגיה _____

אנרגית ______

 .9לפניכם משפט שיש להשלים אותו בעזרת אחת מן התשובות המוצעות( .סמנו את התשובה הנכונה ביותר).
יוסי זרק כדור כלפי מעלה .לאחר מספר שניות ,בעת תנועתו של הכדור כלפי מעלה (מצב  2או :)3
א.

יש לכדור אנרגיית תנועה ואנרגיית גובה .

ב.

יש לכדור אנרגיית תנועה בלבד.

ג.

יש לכדור אנרגיית גובה בלבד .

ד.

אין לכדור אנרגיה.

4
4

2,3
4

1
4

 .10בהמשך למתואר בשאלה  ,9יוסי טוען שאנרגיית הגובה של הכדור תהיה הכי גבוהה כאשר הכדור יגיע
לשיא גובהו (ראו מצב  4באיור) .הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה :
4

מסכימים  /לא מסכימים

 .11לפניכם רשימה של מקורות אנרגיה .מיינו אותם בטבלה למקורות אנרגיה מתכלים ולמקורות אנרגיה
מתחדשים.
מקורות :אנרגיה שיֵש למוצרי נפט (אנרגיה כימית) ,אנרגיה שיֵש לפחם (אנרגיה כימית) ,אנרגית תנועה של
מים ,אנרגית תנועה של רוח ,אנרגיה שיֵש לקרינת השמש ,אנרגיה גיאותרמית (אנרגיה שמקורה ממקום חם
מאוד בבטן האדמה) ,אנרגית תנועה של גלי הים ,אנרגית גובה של מים הנופלים במפל מים.
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מקורות אנרגיה מתכלים

מקורות אנרגיה מתחדשים

 .12בתחנת כוח הפועלת על גז טבעי מתרחשות הֲ מָ רות ( "גלגולֵי" או " היפו ֵכי") האנרגיה הבאות( .סמנו את
התשובה הנכונה ביותר).
א .אנרגיה חשמלית שיש לגז מּומֶ רת (הופכת) לאנרגית תנועה.
ב .אנרגיה כימית שיש לגז מּומֶ רת (הופכת) לאנרגיה חשמלית.
ג .אנרגית גובה של הגז מּומֶ רת (הופכת) לאנרגיה חשמלית.
ד .אנרגית הכוח של הגז מּומֶ רת (הופכת) לאנרגית גובה.
 .13מכונית נוסעת במהירות של  50קמ"ש (קילומטר לשעה) .לאחר זמן מה ,מגדילה המכונית את מהירותה
ל 90 -קמ"ש .באיזה שלב היתה למכונית אנרגית תנועה גדולה יותר? (סמנו את התשובה הנכונה ביותר).
א .כאשר המכונית נסעה במהירות של  50קמ"ש.
ב .כאשר המכונית נסעה במהירות של  90קמ"ש.
ג .אנרגית התנועה של המכונית לא השתנתה במהלך הנסיעה.
ד .כשהמכונית התחילה להגדיל את מהירותה (לפני שהגיעה למהירות  90קמ"ש).
 .14יעל מרימה ספר מהשולחן ומניחה אותו על מדף הנמצא במקום גבוה יותר מהשולחן .סמנו את המשפט
הנכון המתאר את מה קרה לאנרגית הגובה של הספר בעת שיעל הרימה אותו?
א .אנרגית הגובה של הספר ,יחסית לרצפה ,גדלה
ב .אנרגית הגובה של הספר ,יחסית לרצפה ,קטנה
ג .לא היה שום שינוי באנרגית הגובה של הספר
ד .אנרגית הגובה של הספר תלויה במהירות ההרמה שלו
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פריטי הערכה באנרגיה
תת נושא  :1מהי אנרגיה?
 (1מערבלים מים במעבד מזון במהירות גבוהה .מה קורה למים?
א .המים מתקררים מהזרימה
ב .המים מתחממים קצת
ג .המים מתחילים לקפוא
ד .המים משנים את צבעם לאדמדמים.
תת נושא  :2סוגי אנרגיה
א .זיהוי סוגי אנרגיה
 (2לפניכם משפטים המתארים תהליכים בתופעות מחיי היומיום.
ציינו לגבי כל אחד מהתהליכים האם חל שינוי בסוג האנרגיה שבכותרת )גדל או קטן(?
הקיפו בעיגול את המילה "כן" או "לא" ,המופיעה בסוף כל משפט.
 2.1שינוי באנרגיית תנועה
א .מכונית עומדת בתחנת דלק .כן/לא
ב .קרני השמש פוגעות בדשא גן השעשועים .כן/לא
ג .רוח חזקה גורמת למפרשית להתחיל לשוט .כן/לא
ד .נורה פלורוסנטית מאירה את החדר .כן/לא
ה .מים זורמים בעוצמה במורד הנהר .כן/לא
ו .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב .כן/לא
ז .עקב מזג האוויר הסוער והרוחות החזקות  ,השבשבת מתחילה להסתובב במהירות גבוהה .כן/לא
ח .כוס תה חם מונחת על דלפק במטבח ומתקררת .כן/לא
ט .קליע נורה מרובה ונע במהירות עצומה .כן/לא
י.נמקו מהם המאפיינים בעזרתם הגעתם לתשובותיכם ופרטו לגבי שתי דוגמאות לפחות.
 2.2שינוי באנרגיית גובה
א .מכונית מרוץ נוסעת במהירות גדולה .כן/לא
ב .באתר בנייה ,מנוף מרים שק חול גדול מהקומה החמישית לקומה השמינית .כן/לא
ג .רוח חזקה גורמת למפרשית להתחיל לשוט .כן/לא
ד .נורה פלורוסנטית מאירה את החדר .כן/לא
ה .עציץ מונח ברשלנות על קצה שולחן ומתחיל ליפול .כן/לא
ו .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב .כן/לא
ז .קרינת השמש נבלעת בלוח פוטואלקטרי הטוען סוללה .כן/לא
ח .כוס תה חם מונחת על דלפק במטבח ומתקררת .כן/לא
ט .מטוס משמיע "בום" על-קולי המרעיד את חלונות הבית .כן/לא
י .נמקו מהם המאפיינים בעזרתם הגעתם לתשובותיכם ופרטו לגבי שתי דוגמאות לפחות.
 2.3שינוי באנרגיית אור (קרינה)
א .קרינת השמש מוחזרת מלוח בהיר .כן/לא
ב .מים זורמים בעוצמה גדולה בנהר .כן/לא
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ג .רוח חזקה גורמת למפרשית להתחיל לשוט .כן/לא
ד .נורה פלורוסנטית מאירה את החדר .כן/לא
ה .עציץ מונח ברשלנות על קצה שולחן ומתחיל ליפול .כן/לא
ו .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל בכבלים תת קרקעיים מתחת לרחוב .כן/לא
ז .אור השמש נבלע בלוח פוטואלקטרי .כן/לא
ח .כוס תה חם מונחת על דלפק במטבח ומתקררת .כן/לא
ט .קרני השמש פוגעות בדשא גן השעשועים ונבלעות .כן/לא
י .נמקו מהם המאפיינים בעזרתם הגעתם לתשובותיכם ופרטו לגבי שתי דוגמאות לפחות.
 2.4שינוי באנרגיית קול
א .מטוס משמיע "בום" על-קולי המרעיד את חלונות הבית .כן/לא
ב .מים זורמים בעוצמה גדולה במורד הנהר .כן/לא
ג .רעם חזק נשמע .כן/לא
ד .נורה פלורוסנטית מאירה את החדר .כן/לא
ה .עציץ מונח ברשלנות על קצה שולחן ומתחיל ליפול .כן/לא
ו .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב .כן/לא
ז .בטיול שנתי ,המדריך מכריז בקול רם את שם הילד שהגיע ראשון אל ראש הגבעה .כן/לא
ח .בניסוי צבאי ,פוצצו פצצה בבור ביטחון .כן/לא
ט .קרני השמש פוגעות בדשא גן השעשועים ונבלעות .כן/לא
י .נמקו מהם המאפיינים בעזרתם הגעתם לתשובותיכם ופרטו לגבי שתי דוגמאות לפחות.
 2.5שינויי באנרגיה חשמלית
א .רעם חזק נשמע .כן/לא
ב .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב .כן/לא
ג .מטוס משמיע "בום" על-קולי המרעיד את חלונות הבית .כן/לא
ד .נורה פלורוסנטית מאירה את החדר .כן/לא
ה .גנראטור מופעל בבית חולים ומאפשר הפעלת מכשיר אבחון רפואי מתקדם .כן/לא
ו .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל  .כן/לא
ז .קליע נורה מרובה ומתקדם במהירות עצומה .כן/לא
ח .בניסוי צבאי ,פוצצו פצצה בבור ביטחון .כן/לא
ט .מכונית מרוץ נוסעת במהירות גדולה .כן/לא
י .נמקו מהם המאפיינים בעזרתם הגעתם לתשובותיכם ופרטו לגבי שתי דוגמאות לפחות.
 2.6שינוי באנרגיה כימית
א .פרה מעכלת חציר בנחת .כן/לא
ב .בניסוי צבאי ,פוצצו פצצה רגילה בבור ביטחון .כן/לא
ג .רעם חזק נשמע .כן/לא
ד .כוס תה חם מונחת על דלפק במטבח ומתקררת .כן/לא
ה .גנראטור מופעל בבית חולים ומאפשר הפעלת מכשיר אבחון רפואי מתקדם .כן/לא
ו .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב .כן/לא
ז .קליע נורה מרובה ומתקדם במהירות עצומה .כן/לא
ח .התחנה ההידרואלקטרית בקיבוץ כפר הנשיא בצפון הארץ פועלת ומפיקה חשמל .כן/לא
ט .מכונית מרוץ נעה במהירות גדולה .כן/לא
י .נמקו מהם המאפיינים בעזרתם הגעתם לתשובותיכם ופרטו לגבי שתי דוגמאות לפחות.
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 2.7שינוי באנרגיית חום
א .ביום חורף קר דני יושב ליד תנור החימום .כן/לא
ב .בניסוי צבאי ,פוצצו פצצה בבור ביטחון .כן/לא
ג .קרני השמש פוגעות בדשא גן השעשועים ונבלעות .כן/לא
ד .כוס תה חם מונחת על דלפק במטבח ומתקררת .כן/לא
ה .גנראטור מופעל בבית חולים ומאפשר הפעלת תנור לאפיית לחם .כן/לא
ו .זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב .כן/לא
ז .קליע נורה ונפלט מקנה רובה .כן/לא
ח .גוף חימום מחמם מים בקומקום חשמלי .כן/לא
ט .מכונית מרוץ נעה במהירות גדולה .כן/לא
י .נמקו מהם המאפיינים בעזרתם הגעתם לתשובותיכם ופרטו לגבי שתי דוגמאות לפחות.
 (3יוסי טוען שכאשר הוא מזנק בתחרות ריצה ,יש שינוי באנרגיית התנועה שלו .האם אתם מסכימים
לטענתו? נמקו .
 (4אנשים אוכלים מזון כדי לקבל אנרגיה .מאין מגיעה האנרגיה שבמזון?
א .מהאדמה
ב .מהשמש
ג .מחומרי דשן
ד .מויטמינים
 (5האנרגיה של בני האדם גדלה בתהליך עיכול המזון .באיזה סוג אנרגיה מדובר?
א .אנרגיית חום
ב .אנרגיה כימית
ג .אנרגיית גובה
ד .אנרגיה אלסטית
 (6כאשר דלק/עץ נשרף הוא:
א .פולט אנרגיית חום אל הסביבה
ב .בולע אנרגיית חום מהסביבה
ג .לא בולע ולא פולט אנרגיית חום לסביבה
ד .לעיתים בולע ולעיתים פולט אנרגיית חום ,תלוי בסוג הדלק/העץ.
 (7איזו מהתופעות הבאות ניתנת לתיאור על ידי שינוי באנרגיית תנועה?
א .מכונית מתחילה לנסוע
ב .בניין רב קומות
ג .כדורגל עומד על מגרש
ד .ספר מעניין מונח על שולחן.
 (8ניתן לתאר את תנועתו של פגז בעת מעופו באמצעות:
א .שינוי באנרגיית גובה ובאנרגיית תנועה
ב .שינוי באנרגיית תנועה בלבד
ג .שינוי באנרגיית גובה בלבד
ד .אין שום שינויים בסוגי אנרגיה בעת מעופו של הפגז.
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ב .הכרת מונחי האנרגיה
לפניכם שישה קטעים .היעזרו בבנק המילים הבא )עם או בלי המילה "אנרגיה"( והשלימו את המילים
המתאימות.
אנרגיית תנועה ,אנרגיית גובה ,אנרגיית אור (קרינה) ,אנרגיית קול,
אנרגיה חשמלית ,אנרגיה כימית ,אנרגיית חום
 .9.1בתחנות חשמל ממירים אנרגיה_______ לאנרגיה ______ של הגנראטור ,הממיר את אנרגיית
ה______ לאנרגיה ______ .הזרם החשמלי עובר בכבלים מיוחדים )"חוטי חשמל"( .כבלי החשמל
נמצאים מעל הקרקע ומוחזקים במקומם בעזרת עמודים מיוחדים )"עמודי חשמל"( ,או מתחת לקרקע.
הזרם החשמלי המגיע לבתים מנוצל לצרכים שונים .למשל ,בנורה מומרת אנרגיה__________
לאנרגיית ___________ .מפזר החום ממיר את האנרגיה ___________ לאנרגיה
_____________ ולאנרגיית __________.
מערכת הסטריאו ממירה את האנרגיה ה______ לאנרגיית ________.
 .9.2בתחנות החשמל בישראל מנצלים את השינוי באנרגיה ה_________ בשעה ששורפים דלקים
)בעיקר סולר או גז טבעי( כדי לחמם נוזל )מים מזוקקים( ולהפכו לקיטור .החימום מעניק לנוזל אנרגיה
________ ולחץ הקיטור מפעיל טורבינות מיוחדות המסובבות גנראטור .הגנראטור המסתובב ממיר את
אנרגיית ה_____________ לאנרגיה _______________.
 .9.3אנו משתמשים באותם חומרי דלק )דלקים וגז( כדי לנוע ממקום למקום .מנוע המכונית ממיר את
האנרגיה ה_________ שיש לדלקים או הגז לאנרגיית _________ .גם מנוע המטוס פועל בצורה
דומה.
 .9.4לאחרונה החל האדם להגביר את השימוש באנרגיית השמש )אנרגיית קרינה( .אנרגיית השמש
מומרת בקולטי השמש לאנרגיה __________ של המים והטמפרטורה של המים בדוד עולה .בנוסף
אנרגיית _________ מומרת על ידי תאים סולאריים לאנרגיה _________.
 .9.5לפני כמאתיים שנה ,לא היו תחנות חשמל .כדי להאיר את החדר השתמשו בעיקר בנרות שהיו
עשויים משעווה )או חלב( הממירים בתהליך של בעירה אנרגיה _________ לאנרגיית _______.
בנוסף היו נפוצות גם מנורות שמן הממירות אנרגיה __________ לאנרגיית ________.
 .9.6בחודשי החורף הקרים השתמשו לצורכי חימום בשריפת עץ או פחם כדי להמיר אנרגיה
___________ לאנרגיית ___________.
 9.7בסעיפים  9.1-9.6ייצוג המידע הוא מילולי .מה היתרונות והחסרונות של דרך ייצוג זו?
תת נושא  :3חוק שימור האנרגיה והמרות אנרגיה
א .מאפיינים וסוגי אנרגיה
 (10דני טוען שכאשר הוא מאיץ ומגיע לשיא מהירותו בתחרות ריצה ,אנרגיית התנועה שלו גדלה במידה
מקסימלית .האם אתם מסכימים עם טענתו של דני? הסבירו.
 (11יואל טוען שמכיוון שהוא כבד יותר מדני ומגיע לאותה מהירות כמוהו ,אנרגית התנועה שלו גדלה
במידה רבה יותר .האם אתם מסכימים עם יואל? הסבירו.
 (12רווית הרימה ספר מהשולחן והניחה אותו בספריה על גבי מדף הנמצא במקום גבוה יותר מהשולחן.
האם אנרגיית הגובה של הספר יחסית לרצפה גדלה/קטנה/לא השתנתה? סמנו את התשובה הנכונה.
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 (13דנית מרימה שני ספרים מהשלחן ומניחה אותם על
מדף גבוה .ספר א' שוקל פי שניים מספר ב'.
השינוי באנרגיית הגובה של ספר א' )יחסית לשולחן(
שווה/גדולה יותר/קטנה יותר מהשינוי באנרגיית הגובה
של ספר ב' )יחסית לשולחן( .סמנו את התשובה הנכונה.
האיור שלפניכם מתאר תפוח הנופל מעץ בשלושה מצבים
שונים במהלך נפילתו .שימו לב שמצב  3מתאר את
התפוח חלקיק שנייה לפני פגיעתו בקרקע.
ענו על שאלות  13-15תוך התייחסות לאיור.
 (14באילו מהמצבים המתוארים בציור יש אנרגיה לתפוח?
א .מצב 1
ב .מצב  1ומצב 2
ג .מצב  3ומצב 1
ד .מצב  ,1מצב  2ומצב 3
 (15מתי חלה ירידה מרבית בגודלה של אנרגיית הגובה של התפוח?
א .במעבר ממצב  1למצב 2
ב .במעבר ממצב  2למצב 3
ג .במעבר ממצב  1למצב 3
ד .לא חל כל שינוי בגודלה של אנרגיית הגובה
 (16מתי חלה עלייה מרבית באנרגיית התנועה של התפוח?
א .במעבר ממצב  1למצב 2
ב .במעבר ממצב  2למצב 3
ג .במעבר ממצב  1למצב 3
ד .לא חל כל שינוי בגודלה של אנרגיית התנועה
 (17להלן תיאור של כמה אירועים .רק באחד מהם גודלה של אנרגיית התנועה משתנה .מהו ?
א .מכונית נוסעת במהירות קבועה
ב .מכונית עומדת ברמזור
ג .מכונית מאיטה לפני רמזור אדום
ד .מכונית ניצבת בחניון
 (18יעל מרימה ספר מהשולחן ומניחה אותו על מדף הנמצא במקום גבוה יותר מהשולחן .סמנו את
המשפט הנכון.
א .אנרגיית הגובה של הספר גדלה
ב .אנרגיית התנועה של הספר גדלה
ג .לא היה שום שינוי באנרגיה של הספר
ד .אנרגיית הגובה של הספר קטנה
 (19באיזה גובה יחסית לקרקע אנרגיית הגובה של גוף )יחסית לפני הקרקע( שווה לאפס?
א .אנרגיית הגובה יחסית לקרקע אף פעם לא שווה לאפס
ב .כאשר הגוף מונח על הקרקע
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ג .כאשר הגוף נמצא מתחת לקרקע )נניח בתוך בור עמוק(
ד .כאשר הגוף נמצא בדיוק מעל האטמוספרה )בגובה של כ 400 -ק"מ(
ה .כאשר הגוף קרוב מאד לקרקע
 (20שתי מכוניות זהות נוסעות בכביש החוף באותה המהירות .ברגע מסוים ,מכונית א' עוקפת את מכונית
ב' .לאיזה מכונית יש אנרגיית תנועה גדולה יותר בזמן העקיפה בהשוואה למצב הקודם:
א .אי אפשר לדעת
ב .למכונית א
ג .גודל אנרגיית התנועה של שתי המכוניות שווה
ד .למכונית ב
 (21מעבורת החלל ממריאה במהירות גדולה ישירות למעלה בעזרת טיל משגר ,ותוך כ 10 -דקות היא
נמצאת כבר במסלולה בחלל סביב כדור הארץ ,בגובה של כ 350 -ק"מ מעל הקרקע .סמנו את המשפט
הנכון ביותר המתאר את אנרגיית הגובה של המעבורת ביחס לקרקע:
א .אנרגיית הגובה של המעבורת גדולה ביותר בדיוק לפני שהיא יוצאת לחלל
ב .אנרגיית הגובה של המעבורת גדולה ביותר כשהיא בחלל בשיא הגובה שלה )במסלול(
ג .אנרגיית הגובה של המעבורת גדולה ביותר כשהיא על הקרקע )לפני השיגור(
ד .אנרגיית הגובה של המעבורת גדולה ביותר זמן קצר אחרי השיגור ,בתוך האטמוספרה.
 (22זורקים גוף כלפי מעלה .בעת תנועתו כלפי מעלה אנרגיית התנועה
א .קטנה
ב .גדלה
ג .לא משתנה
 (23זורקים גוף כלפי מעלה .בעת תנועתו כלפי מעלה אנרגיית הגובה
א .קטנה
ב .גדלה
ג .לא משתנה
ב .חוק שימור האנרגיה
 (24עציץ נופל מחלון מדירת גג .התייחסו לשלושת המצבים הבאים:
א .בתחילת הנפילה
ב .בנקודת ביניים במהלך הנפילה
ג .רגע לפני הפגיעה בקרקע
 24.1השלימו את הטבלה הבאה:
שלב בתהליך

שינויים במצב העציץ
גובה מעל הקרקע

מהירות

ממצב א למצב ב
ממצב ב למצב ג
 24.2הסבירו את השינויים בתנועת העציץ על ידי חוק שימור האנרגיה )השלימו את החסר(:
לפי חוק _________ במעבר ממצב א למצב ב אנרגיית _____ של העציץ קטנה ואילו אנרגיית התנועה
______ כמעט באותה מידה )זאת בהנחה שהאוויר כמעט ולא התחמם(.
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 (25מכונית נוסעת מתנגשת בקיר בטון ונמעכת לגמרי .האם האנרגיה של המערכת נשמרה במקרה זה?
הסבירו.
 (26רק משפט אחד מבין המשפטים הבאים הוא נכון .סמנו אותו.
א .חוק שימור האנרגיה הוא חוק מתימטי אשר אינו מבוסס על הניסיון.
ב .חוק שימור האנרגיה נוסח בעקבות ניסויים רבים וטרם הופרך.
ג .חוק שימור האנרגיה הוא הנחה שאין אפשרות לבדוק אותה
ד .חוק שימור האנרגיה הוא השערה שטרם נבדקה.
ג .זיהוי המרות אנרגיה
 (27לפניכם ארבעה אירועים )ראו איור(:
 .Aכדור קופץ על הרצפה
 .Bנר דולק
 .Cנורה מחוברת אל סוללה ומאירה
 .Dשני ילדים משחקים בנדנדה

D

B

C

A

 27.1הטבלה הבאה מציגה שינויים בגודלם של סוגי אנרגיה שונים .כתבו בטבלה את האות/אותיות
המסמנות את האירועים בהם מתרחשים השינויים המתוארים.
האנרגיה
הכימית קטנה
אנרגיית האור
גדלה

האנרגיה החשמלית האנרגיה הכימית
קטנה ואנרגיית החום קטנה והחשמלית
גדלה
גדלה

אנרגיית התנועה
קטנה ואנרגיית
הגובה גדלה

 27.2את אותם שינויים אפשר לתאר גם באמצעות המרות אנרגיה )ראו בטבלה הבאה( .כתבו בטבלה את
האות/אותיות המסמנות את האירועים בהם מתרחשות המרות האנרגיה המתוארות.
חשמלית לחום

כימית לאור

כימית לחשמלית

תנועה לגובה

 (28ספר נופל מהשולחן ופוגע ברצפה .בעת תנועתו כלפי מטה:
א .אנרגיית התנועה שלו קטנה ואנרגיית הגובה שלו גדלה.
ב.

אנרגיית התנועה שלו גדלה ואנרגיית הגובה שלו קטנה.

ג.

אנרגיית התנועה שלו קטנה ואנרגיית הגובה שלו קטנה.

ד.

אנרגיית התנועה שלו גדלה ואנרגיית הגובה שלו גדלה.
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 (29בתחנת חשמל הפועלת על גז טבעי מתרחשות המרות האנרגיה הבאות) .סמנו את התשובה הנכונה
ביותר(.
א .אנרגיה חשמלית מומרת לאנרגית תנועה.
ב .אנרגיה כימית מומרת לאנרגיה חשמלית.
ג .אנרגיית גובה מומרת לאנרגיה חשמלית.
ד .אנרגיית תנועה מומרת לאנרגית גובה.
ציינו בכל מקרה כיצד השתנתה הכמות של כל אחד מסוגי האנרגיה )גדלה או קטנה(.
ד .ייצוג המרות אנרגיה בתרשים זרימה
 (30השתמשו בתרשים זרימה כדי לתאר את המרות האנרגיה בשלושת האירועים המוצגים להלן:
א .חימום מים בסיר בעזרת להבת גז בישול העשיר באנרגיה כימית
ב .מכונית נוסעת בכביש מהיר תוך המרת האנרגיה הכימית של הדלק
ג .זרם חשמלי מיוצר בתחנת כוח ע"י שריפת פחם .זרם החשמל עובר בבית גב' כהן שמפעילה קומקום
חשמלי לחימום מהיר של מים )היא רוצה להכין לעצמה כוס קפה(.
 (31השלימו בתרשים הזרימה הבא את המרות האנרגיה של גוף הנזרק למעלה.

 (32איזה משפט מהמשפטים הבאים מתאים לשרשרת המרות האנרגיה הבאה:
אנרגיה אלסטית

אנרגית גובה

אנרגית תנועה

א .ספורטאי המאמן את שרירי ידיו על-ידי מתיחת קפיץ.
ב .מכונית צעצוע המופעלת על-ידי קפיץ ,נעה במעלה מדרון משופע ונעצרת.
ג .מאזני קפיץ המורים את משקלה של משקולת המונחת עליהם.
ד .גלגל מסתובב ונעצר על-ידי מתיחת קפיץ.
ה .ייצוג המרות אנרגיה בתרשים עוגה
 (33תרשימי העוגה שלפניכם מתארים שרשרת המרות האנרגיה של חץ הנורה מקשת.
איזה מהמשפטים למטה מתאים לתיאור זה?
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א .החץ נורה כלפי מעלה ממגרש
ב .החץ נורה כלפי מטה מגג גבוה
ג .החץ נורה באופן אופקי )קדימה( מגבעה
ד .החץ השתחרר מהקשת בזמן הירייה ונפל על הקרקע.
 (34איזה משפט מהמשפטים הבאים מתאים ביותר לשרשרת המרות האנרגיה של כדור במשחק כדור רגל
שכונתי ,המתוארים בתרשימי העוגה הבאים?

א .כדור נבעט כלפי מעלה ע"י השוער
ב .כדור נופל מגג אל הקרקע לאחר שהגיע אליו בטעות
ג .כדור נבעט בצורה אופקית )לרוחב המגרש(
ד .כדור בתנועה אופקית פוגע בקיר ומוחזר
 (35לפניכם שני תרשימי עוגה המייצגים שני כדורים זהים הנופלים מאותו גובה אל הקרקע )ראו מקרא(.
איזה כדור קרוב יותר לקרקע? )סמנו את התשובה הנכונה(.
כדור א /כדור ב /אי אפשר לדעת
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הסבירו מדוע בחרתם בתשובה זו.
 (36איזה משפט מהמשפטים הבאים מתאים לשרשרת המרות האנרגיה המתוארות בתרשימי העוגה
הבאים )ראו מפתח צבעים משמאל(.

א .אדם דוחף עגלה עמוסה מצרכים ומוביל אותה לכיוון הקופה.
ב .מכונית עומדת בצד הדרך
ג .כדור נופל מגג בית
ד .ספר מונח על שולחן
 (37כדור סל נזרק על ידי שחקן ישירות כלפי מעלה .הכדור עולה עד שמגיע לגובה מסוים ואז יורד חזרה
למגרש .התייחסו אל המצבים הבאים של הכדור במהלך תנועתו כלפי מעלה:
) (1מייד לאחר הזריקה; ) (2באמצע דרכו; ) (3כשהגיע אל שיא גובהו.
א .השלימו את הטבלה שלפניכם תוך התייחסות לשלושת המצבים השונים של הכדור שתוארו בסעיף א.
ראו דוגמא במעבר בין מצב  1לבין מצב .2
שלב בתהליך
ממצב  1למצב 2
ממצב  2למצב 3

שינויים במצב הכדור
מהירות
גובה מעל הקרקע
קטנה
גדל

ב .הסבירו את השינויים בתנועת הכדור על ידי חוק שימור האנרגיה )השלימו את החסר(:
לפי חוק _________ במעבר ממצב  1למצב  2אנרגיית _____ של הכדור קטנה ואילו אנרגיית הגובה
______ כמעט באותה מידה )זאת בהנחה שהאוויר כמעט ולא התחמם( .בשיא הגובה אנרגיית ה______
מתאפסת ואילו אנרגיית ה________ מרבית.
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ג .תארו בעזרת תרשים עוגה את הכדור בשני מצבים) :א( מייד לאחר שהוא נזרק ע"י השחקן כלפי
מעלה ,ו)ב( בשיא גובהו,
 (38באיור שלפניכם מתואר כדור רגל ומיקומו יחסית לקרקע מהרגע שבו נבעט ע"י השוער ועד שהגיע
לשיא גובהו .ציירו בכל אחד מתרשימי העוגה את החלוקה היחסית של אנרגיית הגובה ואנרגיית התנועה.
השתמשו בסימונים הבאים:
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 (39באיור שלפניכם מתואר כדור רגל ומיקומו יחסית לקרקע במהלך נפילתו לקרקע מהרגע שבו הוא
נמצא בשיא גובהו ועד לעצירתו המוחלטת על הקרקע .שימו לב שרגע קצר לפני פגיעתו בקרקע מצוין
ע"י מצב  4ואילו מצב  5מתאר את הכדור לאחר שעצר לגמרי.
א .ציירו בכל אחד מתרשימי העוגה את החלוקה היחסית של אנרגיית הגובה ואנרגיית התנועה .השתמשו
בסימונים הבאים:

ב .הסבירו את השינויים בתנועת הכדור בהתבסס על חוק שימור האנרגיה.
ג .הכדור הנופל פוגע בקרקע ,מנתר מספר פעמים ולבסוף נעצר על הדשא .האם חוק שימור האנרגיה
התקיים? הסבירו.
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 (40מה היתרון בשימוש בתרשים עוגה לתיאור המרות אנרגיה?
 (41מתי כדאי להשתמש בתרשים זרימה ומתי בתרשים עוגה לתיאור של המרות אנרגיה? נמקו!
 (42לפניכם איור המראה  7מצבים רגעיים באירוע של חרוז המושחל על חוט מתכת חלק מאוד .ליד כל
מצב של החרוז בחוט המתכת מצויר עיגול .חלק מהעיגולים ריקים וחלק מהעיגולים מלאים ומתארים את
אנרגיית הגובה )יחסית לתחתית חוט המתכת( ואנרגיית התנועה היחסיות של החרוז )תרשים עוגה( במצב
המסוים.
א .השלימו בעיגולים הריקים את אנרגיות הגובה והתנועה היחסיות של החרוז בדומה למה שמתואר
בעיגולים המלאים.

ב .השלימו את הטבלה שלפניכם תוך התייחסות למעברים בין המצבים השונים של החרוז באיור שבסעיף
א .ראו דוגמא במעבר בין מצב  1לבין מצב .2
שלב בתהליך
ממצב  1למצב 2
ממצב  2למצב 3
ממצב  3למצב 4
ממצב  4למצב 5
ממצב  5למצב 6
ממצב  6למצב 7

שינויים במצב החרוז
גובה מעל הקרקע
קטן

מהירות
גדלה

שינויים באנרגיית החרוז
אנרגיית תנועה
אנרגיית גובה
גדלה
קטנה

 (43כדור גמיש נופל מגובה נמוך ,פוגע ברצפה" ,נמעך" קצת וקופץ שוב לגובה .תוכלו לראות סרטון על
קפיצת כדור באתר:
http://www.engr.colostate.edu/~dga/high_speed_video/Sports%20Equipment/basketb
all_bounce.wmv
א .ציירו לפחות  5תרשימי עוגה המתארים את הכדור )א( מייד עם תחילת נפילתו; )ב( רגע קצר לפני
פגיעתו בקרקע )ג( כאשר הוא פוגע בקרקע ,נמעך בחלקו ונעצר )ד( מייד לאחר שהחל לנתר כלפי מעלה
)כשהוא כבר באוויר( )ה( בשיא גובהו לאחר הניתור.
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ב .הסבירו את השינויים בתנועת הכדור על ידי חוק שימור האנרגיה.

שאלות להרחבה והעמקה
 (44גנראטור ידני מחובר אל נורה .מסובבים את הגנראטור והנורה דולקת באור חזק.
האם עצמת ההארה של הנורה מושפעת ממהירות סיבוב הגנראטור? הסבירו.
 (45לפניכם  2קפיצים זהים המונחים על שולחן .מכווצים את קפיץ  1במידה מסוימת ומקבעים אותו.
בהמשך ,מכווצים את קפיץ  2יותר מאשר את קפיץ  1ומקבעים גם אותו )ראו איור(.
באיזה קפיץ חל שינוי גדול יותר באנרגיה האלסטית?

א .א.
בקפיץ 1
ב .בקפיץ 2
ג .בשני הקפיצים חל אותו שינוי באנרגיה האלסטית
ד .אי אפשר לדעת כי לא יודעים מאיזה חומר הקפיצים עשויים.
 (46שלומית ויפית עומדות לפני המראה לחופשה באיי יוון הקסומים .שלומית אומרת ליפית שכאשר
המטוס יתרומם באוויר גם אנרגיית הגובה וגם אנרגיית התנועה שלו יגדלו .האם שלומית צודקת? נמקו.
 (47הגודל של השינוי באנרגיית התנועה של גוף תלוי:
א .במסתו של הגוף בלבד
ב .בגובהו מעל לרצפה
ג .במסתו של הגוף ובשינוי במהירותו
ד .בשינוי במהירותו של הגוף בלבד
 (48עץ ברוש עומד זקוף .לפתע ,החלה מנשבת רוח חזקה אשר כופפה את צמרת הברוש .סמנו את
המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים:
א .אנרגיית הגובה של הברוש גדלה
ב .האנרגיה האלסטית של הברוש גדלה
ג .אנרגיית הגובה של הברוש לא השתנתה
ד .האנרגיה האלסטית של הברוש קטנה.
 (49פלג דוחף שתי מכוניות צעצוע ,ומשחרר אותן לדרכן באותה המהירות .מכונית א' כבדה יותר
ממכונית ב' .לאיזה מכונית יש אנרגיית תנועה גדולה יותר ברגע השחרור בהשוואה למצב ההתחלתי?
א .אי אפשר לדעת
ב .למכונית ב'
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ג .גודל אנרגיית התנועה של שתי המכוניות שווה
ד .למכונית א'
שחף רוצה לבדוק את תלות גודל אנרגיית הגובה של גוף יחסית לקרקע ,בגובה שחרורו מעל הקרקע
ובמשקלו.
שחף הציעה מספר ניסויים המבוססים על הפלת קופסאות שימורים מלאות על משטח חול רך ,ומדידת
עומק השקע שנוצר בחול כתוצאה מפגיעת הקופסאות .שאלות
 24-27מתייחסות לניסויים שערכה שחף.
 (50שחף מניחה כי ממדידת עומק השקע ניתן להסיק לגבי
השינוי באנרגיית הגובה של הקופסא יחסית לקרקע באופן הבא
)סמנו את התשובה הנכונה(:
א .ככול שעומק השקע גדול יותר ,מידת השינוי באנרגיית הגובה
של הקופסה בעת השחרור היתה גדולה יותר
ב .ככול שעומק השקע גדול יותר ,מידת השינוי באנרגיית הגובה
של הקופסה בעת השחרור היתה קטנה יותר
 (51בניסוי הראשון לקחה שחף שתי קופסאות שימורים זהות והפילה את קופסה א' מגובה כפול מאשר
הגובה של קופסה ב'.
 51.1עזרו לשחף להציג בטבלה הבאה את תוצאות הניסוי שביצעה .השלימו את הטבלה במקומות
החסרים והסבירו מדוע הכנסתם את הערכים האלה.

קופסה

גובה יחסית לרצפה (ס"מ)
80

ב

עומק השקע (מ"מ)
5
3

 51.2מה יכלה שחף להסיק מתוצאות הניסוי? )סמנו את המשפט הנכון(:
א .מידת השינוי באנרגית הגובה של קופסה א' גדולה יותר מזו של קופסה ב'
ב .מידת השינוי באנרגית הגובה של קופסה ב' גדולה יותר מזו של קופסה א'
ג .מידת השינוי באנרגיית הגובה של שתי הקופסאות שווה
ד .אי אפשר לדעת באיזה מהמקרים חל שינוי גדול יותר באנרגיית הגובה.
הסבירו מדוע בחרתם בתשובתכם.
 (52בניסוי השני שחף לקחה שתי קופסאות שימורים שונות )קופסה א' כבדה מקופסה ב'( והפילה אותן
מגובה זהה.
 (52.1מה היו,לדעתך ,תוצאות הניסוי? )סמנו את המשפט הנכון(:
א .עומק השקע שנוצר על ידי קופסה א' היה גדול יותר מאשר זה של קופסה ב'
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ב .עומק השקע שנוצר על ידי קופסה ב' היה גדול יותר מאשר זה של קופסה א'
ג .עומק השקע שנוצר על ידי שתי הקופסאות שווה
ד .אי אפשר לדעת.
הסבירו את תשובתכם.
 (52.2שחף ערכה ניסוי נוסף בו שיחררה שני כדורים שונים מגובה זהה יחסית לקרקע .תוצאות הניסוי
מובאים בטבלה הבאה:
גובה שחרור הכדור מעל הקרקע (ס"מ) עומק השקע בחול (מ"מ)
מסת הכדור (גרם)
5
80
300
8
80
600
 52.2.1אם שחף הייתה מפילה כדור שמסתו  500גרם מאותו הגובה ,עומק השקע היה בערך:
א 9 .מ"מ
ב 4 .מ"מ
ג 7 .מ"מ
ד 5 .מ"מ
הסבירו תשובה זו במספר משפטים.
 52.2.2השלימו את השורה החסרה בטבלה הבאה המציגה את
תשובתכם לשאלה האחרונה ).(53.2.1

מסת הכדור (גרם)
300

גובה שחרור הכדור מעל הקרקע (ס"מ)
80

עומק השקע בחול (מ"מ)
5

600

80

8

 .52.2.3אם שחף הייתה מפילה כדור שמסתו  900גרם ,עומק השקע היה בערך:
א 10 .מ"מ
ב 4 .מ"מ
ג 7 .מ"מ
ד 30 .מ"מ
הסבירו את תשובתכם.
 (53בניסוי השלישי לקחה שחף שתי קופסאות שימורים שונות )קופסה א' כבדה מקופסה ב'( והפילה את
קופסה א' מגובה כפול מאשר הגובה של קופסה ב' .שחף מצאה שהשקע היה עמוק יותר עבור קופסא א'.
מה המסקנות שיכלה שחף להסיק מהניסוי לגבי השינוי באנרגיית הגובה של הגופים? )סמנו את המשפט
הנכון(
א .אי אפשר לדעת באיזה מהמקרים השינוי באנרגיית הגובה היה גדול יותר
ב .מידת השינוי באנרגיית הגובה של קופסה ב' היתה גדולה יותר מאשר זו של קופסה א'
ג .מידת השינוי באנרגיית הגובה של שתי הקופסאות היתה שווה
ד .מידת השינוי באנרגית הגובה של קופסה א' היתה גדולה יותר מזו של קופסה ב'
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 (54דוד אוחז גומייה רפויה ומותח אותה .האם השתנתה האנרגיה האלסטית של הגומייה כתוצאה
ממתיחתה? כן/לא /אי אפשר לדעת  .סמנו את התשובה הנכונה.
 (55בתחרות קליעה בעזרת חץ וקשת מתחרים דנית והילה עם קשת וחיצים זהים .דנית מותחת את הקשת
יותר מאשר הילה .מה ניתן לומר על האנרגיה האלסטית של שתי הקשתות בהשוואה למצב ההתחלתי?
א .לקשת של דנית יש אנרגיה אלסטית גדולה יותר מאשר לקשת של הילה
ב .לקשת של דנית יש אנרגיה אלסטית קטנה יותר מאשר לקשת של הילה
ג .לקשתות יש אנרגיה אלסטית זהה
ד .אי אפשר לדעת.
 (56לפניכם פחית קטנה ואטומה .מגלגלים את הפחית על שולחן אופקי )מצב  .(1הפחית מתקדמת קצת,
נעצרת )מצב  ,(2וחוזרת חזרה )מצב .(3

 -1מגלגלים את הפחית

 -3הפחית
חוזרת

 -2הפחית
נעצרת

א .יצגו בעזרת תרשימי פאי את שלושת השלבים המתוארים בשאלה .התייחסו בתשובתכם לאנרגיות
האלה :אנרגיית גובה ,אנרגיית תנועה ,אנרגיה אלסטית ,אנרגיית חום ,אנרגיית קול ,אנרגיית אור.
)מומלץ להתייחס לשאלה לאחר ביצוע ניסוי הפחית המתגלגלת המתואר למעלה(
ב .השלימו את הטבלה שלפניכם תוך התייחסות למעברים בין המצבים השונים של הפחית באיור של
שאלה  2לאנרגיות המופיעות בטבלה.
שלב בתהליך

שינויים במצב הפחית
גובה מעל הקרקע מהירות

שינויים באנרגיית הפחית
אנרגית
אנרגית
תנועה
גובה

אנרגיה
אלסטית

ממצב  1למצב 2
ממצב  2למצב 3
ג .הסבירו את השינויים בתנועת הפחית על ידי עקרון שימור האנרגיה בהתייחס למערכת הכוללת את
הפחית וסביבתה.
 (57כאשר מטוטלת מתנודדת ,אנרגיית גובה מומרת לאנרגיית תנועה שמומרת חזרה לאנרגיית גובה
וחוזר חלילה .הגרפים בשאלות  2.1-2.4מראים את אנרגיית הגובה ואת אנרגיית התנועה של המטוטלת
בנקודות  Aו B -שניות אחדות לאחר שחרור המטוטלת )יחסית לנקודה הנמוכה ביותר של כדור
המטוטלת(.
שימו לב שנקודה  Aאינה נמצאת במקום הגבוה ביותר אליו מגיעה המטוטלת.
בגרף המתאר את המטוטלת במצב  Bלא שורטט המלבן המתאר את אנרגיית התנועה.
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 .57.1מה גודלה של אנרגיית הגובה בנקודה  Aיחסית לאנרגיית הגובה בנקודה ? B
א A .גדול מB -
ב A .פחות מB -
ג A .שווה לB -
ד .בשתי הנקודות A ,ו B -אין אנרגיית גובה
 .57.2אנרגיית הגובה של המטוטלת גדלה כאשר:
א .המטוטלת יורדת בגובה
ב .המטוטלת נעה מהר יותר
ג .מסת המטוטלת קטנה
ד .המטוטלת נעה לאט יותר
 .57.3שרטטו בגרף  Bאת אנרגיית התנועה החסרה.
 .57.4לאחר מספר דקות בהן נעה המטוטלת ,היא חולפת שוב בנקודה  .Aאיזה גרף ) ( I -IV
מתאר נכון יותר את אנרגיית הגובה ואת אנרגיית התנועה בזמן זה? הקיפו בעיגול את הגרף הזה.

170

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

Position A after Several Minutes
דקות
מצב  Aלאחר מספר

מצב  Aלאחר מספר דקות

Position A after Several Minutes

8

8

7

7

6

6

5

5
Joules

3

3

2

2

1

1

0
Gravitational Energy

0

Kinetic Energy

Gravitational Energy

Kinetic Energy

אנרגית גובה אנרגית תנועה
I

אנרגית גובה אנרגית תנועה
II

מצב  Aלאחר מספר דקות

מצב  Aלאחר מספר דקות

Position A after Several Minutes

Position A after Several Minutes

8

8

7

7

6

6

5

5
Joules

4

3

3

2

2

1

1

0

0

Kinetic Energy

Gravitational Energy

אנרגית גובה אנרגית תנועה
IV

Kinetic Energy

אנרגית גובה אנרגית תנועה
III

 57.5הסבירו מדוע בחרתם דווקא בגרף זה?
 6.75מדוע נבחר גרף העמודות לייצג את תוצאות הניסוי? האם יש דרכי ייצוג אחרות לייצוג
הנתונים? מה היתרונות והחסרונות של כל אחת מדרכי הייצוג?
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Joules

4

Gravitational Energy

Joules

4

4

נושא  :3התא מבנה ותפקוד
(ערכות ה.ל.ה משרד החינוך ומכון ויצמן)
מטרות העל של הוראת הנושא:
התלמידים יבינו כי התא מהווה יחידת מבנה ו תפקוד בסיסית ב ה מתקיימים תהליכי יסוד
המשותפים לכל היצורים החיים  .התלמידים יכירו ויבינו את מיקום התאים במדרג הביולוגי.
התלמידים יכירו את חשיבותו ,ארגונו ותפקודו של התא החי ואברוניו .התלמידים ילמדו לקשר
בין התהליכים המתרחשים בתוך התא לבין התהליכים ביצורים החיים.
נושא התא החי יילמד כ"ציר אורך" וישולב בכל הנושאים במדעי החיים הנלמדים בכיתות ז'-ט'
ויעניק היבטים תאיים למערכות ותהליכים ביצורים חיים .
התלמידים ירכשו מיומנויות עבודה במעבדה ,איסוף וארגון מידע ,ניתוח ממצאים והסקת
מסקנות ,ייצוג מידע באופן חזותי ,דיון וניסוח טיעון מדעי.

רעיונות מרכזיים
 .1התא החי מהווה יחידת מבנה ותפקוד בכל היצורים החיים ( התא הוא אחד מ מאפייני
החיים ומקיים את כל מאפייני החיים ).
 .2התאים מהווים חלק מהמדרג הביולוגי.
 .3בכל התאים מתקיימים תהליכי יסוד אופייניים.
 .4לצד האחידות במבנה ותפקוד התאים קיימת שונות בין התאים ,אשר באה לידי ביטוי
בהתמחות תאים לתפקודים שונים ,ו בהתאמה בין מבנה התא לתפקודו.
 .5תפקוד היצור הרב תאי נובע מקיום תהליכי יסוד המתרחשים בתאים .

מטרות הלמידה של הנושא
בתחום התוכן:
 .1התלמידים יאפיינו ייצורים חיים על פי מכלול "מאפייני החיים".
 .2התלמידים יבינו את משמעות המדרג בביולוגיה ,תוך דגש על הקשר המבני והתפקודי בין
אברוני התא ,תא ,רקמה ,איבר ,רקמה המערכת והיצור השלם.
 .3התלמידים יזהו מבנים ואברונים תוך תאיים עיקריים :דופן התא ,קרום התא ,גרעין,
ציטופלסמה ,כלורופלסט ,מיטוכונדריה ,חלולית (ואקואולה) ויבינו את תפקודם
וחשיבותם.
 .4התלמידים יקשרו בין מבנה התא לתפקודו.
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 .5התלמידים ישוו בין תאי בעלי-חיים לתאי צמחים (מבחינת מבנה ותפקוד).
 .6התלמידים יקשרו בין תהליכים תוך תאיים למנגנונים ביולוגיים ותופעות בגוף החי ,כגון:
פוטוסינתזה ,נשימה ,קליטת מים ועוד.
בתחום המיומנויות:
במסגרת לימודי מו"ט בחט"ב אנו עוסקים בהקניית מיומנויות ,תרגולן ויישומן .תכני ערכת ה.ל.ה
זו מזמנים אירועי למידה (לדוגמא ,תצפיות וניסויים במעבדה) שבהם על התלמידים לפעול על פי
הנחיות ,לערוך תצפיות ומדידות ,לרשום אותן ולדווח עליהן .את המידע שנאסף ,על התלמידים
לארגן ולייצג ,לערוך השוואה ,להתאים בין מבנה (של תאים או אברונים) לתפקוד ולבנות הסבר
מדעי מתאים.
מבין המיומנויות המופיעות לעיל ,נבחרו מספר מיומנויות מרכזיות שאותן מוצע להקנות
לתלמידים ,באופן מפורש ומודע באמצעות השימוש בעֶ ְרכָה זו.
 .1התלמידים יתנסו בשיטות עבודה במעבדה .הכרה והפעלה של כלים ,חומרים ומיכשור.
 .2התלמידים יכינו תכשירים לצפיה במיקרוסקופ אור ויערכו תצפית בתכשיר באמצעות
המיקרוסקופ.
 .3התלמידים יבצעו ניסויים במעבדה.
 .4התלמידים ירכשו מיומנויות ניתוח ממצאים והסקת מסקנות מתצפית ומניסוי.
 .5התלמידים יעשו שימוש במאגרי מידע ובמדיה אינטראקטיבית.
 .6התלמידים ירכשו מיומנויות איסוף וארגון מידע ,השוואה ומיון.
 .7התלמידים יציגו מידע וממצאים באופן חזותי (טבלאות ,תרשימים).
 .8התלמידים יערכו דיונים.
 .9התלמידים ירכשו מיומנויות עבודה בקבוצה -עבודת צוות.
 .01התלמידים יתנסו בבנייה וניסוח טיעון מדעי.
 .11התלמידים יתנסו בתכנון וחשיבה יצירתית.
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חלק ראשון -תא ,מבנה ותפקוד
רקע מדעי
ערכה זו מכילה מבוא להוראת נושא התא החי ,תוך דגש על מבנה התא ותפקודו .הכרות עם מבנה
התא ותפקודו חיונית לשם הבנת כלל התהליכים המתרחשים ביצורים חיים.
התא הוא יחידת המבנה והתפקוד הבסיסית של כל היצורים החיים ,זאת כיוון שכל תא מקיים
את כלל מאפייני החיים ,בכל תא ותא מתקיימים תהליכים ופועלים מנגנונים המאפשרים את
קיום החיים .כלומר מבנה תאי מהווה את אחד ממאפייני החיים ובו בזמן התא הוא המבנה הקטן
ביותר המקיים את כל מאפייני החיים (תגובה לגירוי ,רבייה ,גדילה והתפתחות ,חילוף חומרים).
ישנם יצורים חיים הבנויים מתא בודד -יצורים חד תאיים (כגון -חיידק ,סנדלית ,אמבה) ואחרים
הבנויים ממספר רב של תאים (צמחים ,בעלי חיים ,פטריות) – יצורים רב תאיים  .ביצורים רב
תאיים ,קבוצת תאים בעלי מבנה דומים ותפקוד משותף מהווה רקמה.
הכרות עם מבנה התא ותפקודו חיונית לשם הבנת התהליכים המתרחשים ביצור הרב תאי .שכן,
תפקוד היצור השלם נובע מקיום תהליכי יסוד המתקיימים בתוך התאים.
התא הוא תלת-ממדיים וגודלו נמדד ביחידות של מיקרומטרים .אורכו הממוצע של תא יכול
להגיע לעשרות מיקרומטרים בודדים .כושר ההפרדה של העין אינו מאפשר להבחין בתאים
בודדים ,על כן פותחו אמצעי הגדלה משוכללים כגון מיקרוסקופ אור ומיקרוסקופ אלקטרונים.
לתאים שונים מבנה בסיסי דומה .כל תא מוקף ב קרום תא -מעטפת דקיקה של מולקולות שומנים
שבה מעוגנות מולקולות חלבון .קרום התא תוחם את התא ומפריד בין תוך התא לבין סביבתו.
ציטופלסמה .בתוך כל תא,
קרום התא (הממברנה) מקיף תמיסה מימית צמיגה המכונה
בציטופלסמה ,מצויים מבנים הממלאים תפקידים שונים המאפשרים את קיום החיים בתא-
אברוני התא .ישנם אברונים המצויים בכל סוגי התאים ,אברונים אחרים ייחודיים לסוגי תאים
מסוימים .גרעין התא מצוי ברוב רובם של התאים ,זהו האברון הבולט והגדול ביותר בתא .בתוך
גרעין התא מצוי ה חומר התורשתי ,DNA -אשר עובר בתורשה מהורים לצאצאיהם ומכיל מידע
ליצירת חלבונים שונים .חלבונים אלו בונים את התאים ,קובעים את צורתם .בהיעדר חומר
תורשתי התא אינו יכול להתקיים לאורך זמן ואינו יכול להתרבות.
מיטוכונדריה הם אברונים בהם מתבצעת הנשימה התאית .באברונים אלו בתאי צמחים ותאי
בעלי חיים מופקת אנרגיה זמינה לתא ,על פי רוב מפירוק סוכרים הודות לתגובה עם חמצן
ושחרור פחמן דו חמצני.
כל האברונים אשר תוארו לעיל ,מצויים הן בתאי בעלי חיים והן בתאי צמחים ופטריות
ומתפקדים באופן דומה .בתאי הצמחים קיימים אברונים נוספים ,אשר לא מצויים בתאים של
בעלי-חיים.
בתאי צמחים ובתאי פטריות קרום התא מוקף בדופן נוקשה ,דופן התא ,המגן על התא מפגיעות
חיצוניות ומייצב אותו .בתאי הצמחים מצוי אברון ייחודי בגודלו ,חלולית ,שהיא מאגר נוזלים
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(מים עם מומסים) בתוך התא ,המוקף קרום .החלולית מאזנת את תכולת המים בתא הצמחי.
אברון נוסף ,ייחודי לתאי הצמח ,הוא כלורופלסט בו מתרחש תהליך הפוטוסינתזה -ייצור מזון
(אנרגיה כימית) בצמחים תוך קליטת אנרגיית אור ופחמן דו חמצני ושחרור חמצן.
על אף המבנה הבסיסי המשותף לכל התאים ,בעולם החי ,קיימים תאים מגוונים בעלי תפקוד
שונה השונים בהתאם גם בממדיהם ,בצורתם ובתכולתם.
בהמשך לימודי המדעים בתחום ה מדעי החיים בחטיבת הביניים תורחב ההכרות עם האברונים
השונים בהדרגה ותפקודי התא השונים ישולבו בהלימה לתופעות מקרוסקופיות .קיימת חשיבות
גדולה להציג היבטים תאיים (מיקרו) בכל נושאי הלימוד ב מדעי החיים ברמת המקרו ,כך שניתן
לתלמיד ההזדמנות לקשר בין תהליך נלמד ברמת המערכת ובין המנגנון שבו הוא מבוצע בפועל-
המנגנון התאי.
 שני מושגים חשובים ,המופיעים בערכה זו ,מתייחסים לרמות ארגון בביולוגיה בהקשר של
הוראת נושא התא החי ודורשים הבהרה הם:
רמת המַ קרו ( ,)macroכוללת את היצור ואיבריו שגודלם מצוי בטווח שבין  1מילימטר ל 20 -מטר.
התלמיד יכול להבחין באמצעות חושיו בתופעה ביולוגית ברמה זו.
רמת המיקרו ( ,)microכוללת את הרקמה ,התא ואברוניו ,שגודלם מצוי בטווח בין  1מילימטר ל-
 1מיקרומטר .ה תלמיד יכול לצפות בתופעות מיקרוסקופיות באמצעות ִמכשור מתאים ,כמו למשל
מיקרוסקופ אור.
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תרשים מסכם של מושגים בנושא "תא ,מבנה ותפקוד" עבור כיתה ז'
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דוגמא לכרזה המתארת את המדרג בטבע (רמות ארגון)
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תא חיידק
תא אנימלי (בעל חיים)
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תת הנושא  :1מאפייני חיים
 .1מדוע התא מכונה "יחידת מבנה בסיסית ביצורים חיים"?
א .כי רוב היצורים החיים בנויים מתאים
ב .כי רוב מאפייני החיים מתקיימים בתוך התא
ג .כי כל מאפייני החיים מתקיימים בתוך התא
ד .כי כל התאים של היצורים החיים מורכבים ממים
 .2אילו תהליכי חיים מתקיימים בתאים?
א .גדילה והתרבות בלבד
ב .נשימה ותזונה בלבד
ג .קליטה והפרשה בלבד
ד .כל התהליכים שהוזכרו בתשובות א' עד ג'
 .3רשמו האם משפט זה נכון או לא נכון :גופה של דבורה מורכב מתאים ,ידוע כי הדבורים
הפועלות בונות תאים בחלת דבש שבכוורת  ,כך שלמעשה אין הבדל בין תאי גופה של
הדבורה והתאים בחלת הדבש.
נמקו תשובתכם
 .4סמנו את המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים:
א .רוב הצמחים בנויים מתאים
ב .רק בעלי חיים בנויים מתאים
ג .רק חיידקים בנויים מתאים
ד .כל היצורים החיים בנויים מתאים
 .5מי מבין הבאים בנוי מתאים? הקיפו את כל הפריטים הבנויים מתאים ונמקו תשובתכם .
 בצל עצם לב עור סרגל תלמיד דג גמל עכבר אבן עלה מסמר179
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 -זרע חומוס

תת הנושא  :2מדרג ביולוגי
 .6יחידת המבנה והתפקוד הקטנה ביותר של כל היצורים החיים היא:
א .תא
ב .חלקיק
ג .רקמה
ד .איבר
 .7מהי היחידה הבסיסית ביותר בגופם של יצורים חיים?
א .תא
ב .עצם
ג .רקמה
ד .איבר
 .8מה הוא הסדר הנכון של רמת ארגון (מהפשוט למורכב ביותר) ,ביצורים חיים?
א .תא ,רקמה ,איבר ,אורגניזם (יצור חי)
ב .תא ,איבר ,רקמה ,אורגניזם (יצור חי)
ג .רקמה ,תא ,איבר ,אורגניזם (יצור חי)
ד .רקמה ,איבר ,תא ,אורגניזם (יצור חי )
 .9סדרו את המושגים הבאים ע"פ המדרג הביולוגי (מהגדול לקטן) והגדירו כל אחד מהם:
איבר
תא
רקמה
 .01באיזה מבין הסעיפים הבאים מסודרים הרכיבים מהם בנוי ים אברוני התא בסדר עולה
(מהקטן לגדול)?
א .אטומים ,אברונים ,מולקולות
ב .מולקולות ,אטומים ,אברונים
ג .אטומים ,מולקולות ,אברונים
ד .אברונים ,מולקולות ,אטומים
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 .11לפניכם כמה מושגים :רקמה ,מערכת ,תא ,אורגניזם .רשמו אותם על פי המדרג הביולוגי
בסדר עולה (מהקטן לגדול).
_________

_________

__________

__________

 .21ביצורים חיים יש רקמות .מהי ההגדרה של רקמה?
א .קבוצת תאים בעלת מבנה ותפקוד דומים
ב .קבוצת תאים בעלי מבנה ותפקוד שונים
ג .קבוצת אברונים המצויה בתוך התא
ד .קבוצת חומרים הבונה את דפנות התא
 .31רקמה בגוף חי היא:
א .קבוצת תאים בעלי תפקיד משותף ומבנה דומה
ב .תפירה של חתך בעור שנועדה לזרז ריפוי פצע
ג .כל קבוצת תאים המחוברים ביניהם
ד .אוסף תאים מסוגים שונים ומצויים באותו איבר

תת הנושא  :3חלקים עיקריים המשותפים לתאי כל היצורים החיים
 .41ציירו תא של בעל חיים וציינו את שמות חלקי התא (לפחות  3חלקי תא שונים) ,ליד כל אחד
מהם ציינו את תפקודו בתא.
 .51קרום התא:
א .מצוי רק בצמחים ולא בשאר היצורים החיים
ב .מצוי רק בבעלי חיים ולא בשאר היצורים החיים
ג .נותן יציבות לתא
ד .מפריד בין התא לסביבתו באופן בררני
 .61קרום התא:
א .מצוי רק בתאים של צמחים  ,דרכו עוברים חומרים שונים.
ב .מצוי רק בתאים של בעלי חיים  ,דרכו עוברים חומרים שונים באופן בררני.
ג .מצוי בתאי כל היצורים החיים ,דרכו עוברים חומרים שונים באופן בררני.
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ד .מצוי רק במצחים ומקנה לתאי הצמחים מבנה קשיח.
 .71רשמו לגבי כל משפט האם הוא נכון או לא נכון ותקנו את המשפטים הלא נכונים.
א .קרום התא אטום לחלוטין ומגן היטב על תוכן התא.
ב .קרום התא מפריד בין הסביבה הפנימית של התא לסביבתו החיצונית.
ג .בדרך כלל רק חומרים מסוימים יכנסו דרך קרום בררני.
 .81ציטופלסמה היא:
א .הנוזל המצוי במרקם החוץ-תאי
ב .הנוזל המצוי בתוך התא
ג .הנוזל המצוי בתוך גרעין התא
ד .מים הממלאים את התא
 .91במסגרת המסע הדמיוני הגעתם לציטופלסמה .היכן אתם נמצאים?
א .בנוזל החוץ תאי
ב .בין הקרום לדופן התא
ג .בתוך התא
ד .בתוך הגרעין
 .02לפניכם איור סכמטי של חתך ברקמת העור באדם.

א .מהו האברון המסומן באות א'?
ב .מה ניתן ללמוד על תאי השכבה החיצונית ,אם ידוע שהאברון הנ"ל חסר בה?
ג .תאי העור בשכבה החיצונית ביותר נושרים כל הזמן .כיצד לדעתכם מתחדשים
התאים בשכבת העור? (הסתמך בתשובתך לסעיף זה על תשובתך בסעיף ב').
182

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

 .12מדענים גילו רעל המעכב פעילות מיטוכונדריה בתאים .מה יקרה כאשר יחדירו רעל זה
לתוך התאים?
א.

הרעל יפגע בתהליך יצור המזון (פוטוסינתזה) בצמח

ב.

הרעל יפגע תהליך יצירת האנרגיה בתא

ג.

הרעל יפגע בתאים אך לא ישפיע ברמת היצור השלם

ד.

הרעל יפגע ביכולת קליטת מים בתאי הצמח

 .22חוקר מצא תא חי שאינו מסוגל להתחלק  ,להתרבות וליצור חלבונים .החוקר לא מצא
בתאיו:
א .ציטופלסמה

ב .קרום תא

ג .גרעין

ד .מיטוכונדריה

תת הנושא  :4התאמה בין מבנה תאים ותפקודם
 .32מדענים מנסים ליצור תאי דם אדומים מלאכותיים .איזו יכולת חייבת להיות לתאים אלה?
א .יכולת לתקוף פולשים זרים שחדרו לגוף
ב .יכולת להוביל חמצן
ג .יכולת להעביר הורמונים ומומסים אחרים
ד .יכולת לייצר נוגדנים
 .42מהו התפקיד העיקרי של תאי הדם האדומים?
א .להילחם במחלות בגוף
ב .להעביר חמצן לכל חלקי הגוף
ג .להוציא פחמן חד חמצני מכל חלקי הגוף
ד .לייצר חומרים הגורמים לקרישת דם
 .52מחסור בתאי דם אדומים יפגע קודם כל ב:
א .במערכת החיסון
ב .במערכת הדם בורידים
ג .באספקת החמצן לתאים
ד .בויסות חום הגוף
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 .62צורות התאים היא:
א .כולם שטוחים (דו ממדיים)
ב .כולם תלת -ממדיים
ג .חלקם שטוחים (דו ממדיים) וחלקם תלת ממדיים
 .72במה שונים תאי שריר מתאי עור של אותו יצור?
א .בכמות החומר התורשתי שלהם
ב .במבנה הבסיסי שלהם
ג .בתהליך החלוקה שלהם
ד .בתפקידם ובצורתם
 .82מדוע לסוגי תאים שונים יש מבנה שונה?
 .92למרות השוני (במבנה ובתפקוד) בין התאים השונים ,כל התאים דומים במבנה הבסיסי
שלהם .מה המשמעות של טענה זו?

 .03דינה טוענת כי התאים החיים שונים זה מזה בצורתם ובכך מותאמים לתפקודם,
עדי טוענת כי לכל התאים צורה זהה .מי מהבנות צודקת? בססו את טענה הנכונה ותנו
דוגמא של שני תאים אשר מחזקת את הטענה הנכונה.
 .13מהו התפקיד העיקרי של כלורופלסטים בתאי הצמחים?
א .לקלוט אנרגיית אור ולייצר מזון
ב .לסלק חומרי פסולת ע"י הובלה פעילה
ג .לייצר אנרגיה כימית ממזון
ד.לבנות את הצורה המרחבית של התא
 .23איזה מבין המשפטים הבאים נכון לגבי כל התאים?
א .לכל התאים יש דופן תא ,קרום תא וגרעין ברורים
ב .לכל התאים מבנה והתהליכים דומים אך תפקודם יכול להיות שונה
ג .התאים שונים מאד זה מזה במבנם ,בתהליכים הבסיסיים המתרחשים בהם
ובתפקודם
ד .לכל התאים יש כלורופלסטים אך הם חסרי גרעין ברור
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 .33איזה מבין המרכיבים הבאים אינו נמצא בכל סוגי התאים?
א .קרום התא
ב .דופן התא
ג .ציטופלסמה (נוזל התא)
ד .חומר תורשתי (ד.נ.א)
 .43ציירו שני תאים ,תא אחד של צמח ותא אחד של בע"ח ,על גבי הציור רשמו את שמות
החלקים .ציינו מה הם החלקים המשותפים לשני התאים.
 .53ציינו שני אברונים אשר מצויים בתאי צמח אך אינם מצויים בתאי בעלי חיים.
 .63יזה אברון שנמצא בתאי צמחים ותופס את מרבית נפח התא אך אינו נמצא באופן זה
בתאים של בעל חיים.
א .גרעין
ב .קרום
ג .ציטופלסמה
ד .חלולית
 .73מחלה נדירה עלולה לפגוע בכלורופלסטים של תאי הצמח .מה לדעתכם יקרה לצמח?
א .הוא לא יוכל לקלוט אנרגיית אור ולייצר מזון
ב .הוא לא יוכל לסלק חומרי פסולת ע"י הובלה פעילה
ג .הוא לא יוכל לייצר אנרגיה כימית ממזון
ד .הוא לא יוכל לבנות את הצורה המרחבית של התא
 .83רשמו נכון/לא נכון ליד כל אחד מן המשפטים הבאים:
א .תא צמחי אוגר מים בחלולית (התופסת את מרבית נפח התא) ,בתא בעלי חיים
אין חלולית כזו.
ב .מיטוכונדריה הם אברונים המצויים רק בתא בעלי חיים
ג .תא צמחי מוקף דופן ותא בעלי חיים חסר דופן
 .93סמנו ליד כל אחד מהמשפטים הבאים אם הוא נכון או לא נכון .
א .לתאי צמחים יש דופן ואין קרום תא
ב .בצמח נבול החלולית איבדה את רוב המים
ג .בתאים צמחיים הגרעין מצוי במרכז התא בתוך החלולית .
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 .04לפניך ציור של תא:

א .רשמו בדף התשובות את
שמות מרכיבי התא לפי
האותיות על הקווים
המתאימים.
ב .לאיזה מרקמות התאים הבאות ציור זה יכול להתאים?
 .1רקמת הקליפה של אלון השעם
 .2רקמת חיפוי חיצוני של גלד הבצל
 .3רקמת החיפוי הפנימית של הלחי

 היבטים תאיים של משק מים בגופם של יצורים חיים

 .14לאחר אכילת כמות גדולה של גרעיני חמניות מלוחים ,עשויה להיות תחושת חספוס בצד
הפנימי של השפתיים ובלשון .מה יכולה להיות הסיבה לכך:
א .המלח חדר לתאי השפה והלשון ,והתאים התנפחו
ב .מלחים יצאו מתאי השפה והלשון ,והתאים התכווצו
ג .מים חדרו לתאי השפה והלשון ,והתאים התנפחו
ד .מים יצאו מתאי השפה והלשון ,והתאים התכווצו
 .24במהלך מסע רגלי הוזעק רופא להציל את חייו של חייל שסבל מהתייבשות קשה.
הרופא כמעט ונתן לחייל בטעות עירוי של מים מזוקקים ,דבר שעלול היה להסתיים במות
החייל.
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א .כיצד משפיעה ההתיבשות על מהירות זרימת הדם החייל?
ב .כיצד משפיעה ההתייבשות על הפעילות התוך תאית ברקמות השונות?
ג .מה עלול היה לגרום לפטירתו של החייל במידה והיה מטופל בעירוי של מים מזוקקים?
 .34לפניך שני ציורים של אותו תא בצמח :לפני שהצמח עבר טיפול (ציור א) ואחרי שהצמח
עבר טיפול (ציור ב).

א .רשום את שמות חלקי התא המסומנים במספרים  ,1,2,3בציור א.
ב.

איזה טיפול עבר התא /באיזו סביבה היה התא ?

 .44תאי היונקות מקיימים נשימה תאית נמרצת בהשוואה לשאר תאי השורש מה יכיולה להיות
הסיבה לכך?
 .54בגינה של דני גדלות חרציות ,בצהריים דני יצא מהבית וראה שהפרחים כמשו (נבלו) כאשר
חזר הביתה לאחר זמן מה ראה שהכמישה חלפה והפרחים חזרו להיות יפים וזקופים.
מדוע הכמישה חלפה?
א .השורשים התארכו והצמח התייצב באדמה
ב .הצמח ספג חומרי דישון מהאדמה
ג .אוויר חדר לגבעול וחיזק אותו
ד .הצמח הושקה ותאיו התמלאו שוב מים
 .64הצמחים בגינה כמשו (נבלו) בתנאי סביבה של אדמה יבשה ויום חם ויבש ,מה הסיבה
המדעית לכך? הסבירו את התופעה הן ברמת הצמח השלם והן ברמה התאית.
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 .74דויד קנה לאמו זר פרחים ,אך שכח לשים אותם באגרטל עם מים .מה יקרה לפרחים לאחר
מספר שעות ,מדוע? הסבירו את התופעה הן ברמת הצמח השלם והן ברמה התאית.
 .84מה יקרה אם נשים תא צמח במים מזוקקים?
א .התא יתנפח עד שיתפוצץ
ב .נפח התא לא ישתנה
ג .תוכן התא יתנפח עד שהדופן תעצור אותו
ד .מים לא יכולים להיכנס לתוך תא צמח
 .94אם נטבול תאי צמח ותאי בעלי חיים במים מזוקקים ,מים יחדרו לשני סוגי התאים
וכתוצאה מכך:
א .תאים מבעלי חיים יתפוצצו ותאים מצמחים לא יתפוצצו
ב .תאים מבעלי חיים לא יתפוצצו ותאים מצמחים יתפוצצו
ג .תאים מבעלי חיים ותאים מצמחים לא יתפוצצו
ד .תאים מבעלי חיים ותאים מצמחים יתפוצצו
נמקו תשובתכם:
 .05חקלאי עקר צמח והניח אותו במחסן .כעבור זמן קצר הצמח נראה כמוש ,מה על החקלאי
לעשות על מנת למנוע את הכמישה?

 היבטים תאיים של מערכות הובלה ביצורים חיים ומאזן
חום בגוף האדם
 .15מדוע צוללנים ,הצוללים למשך זמן ארוך  ,זקוקים לבלון חמצן? איזה תהליך תאי עלול
להיפגע אם הצוללן יוותר על בלון החמצן?
מהו המשותף לנאדיות הריאה ,תאי דם אדומים ובליטות בדופן המעי הדק?
א .כולם בנויים מתאים חסרי גרעין
ב .כולם הם חלק ממערכת חילוף הגזים של האורגניזמים
ג .בכולם היחס בין שטח הפנים לבין הנפח גדול במיוחד
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ד.

לכולם מגע ישיר עם הסביבה החיצונית

 .25מדוע סנדלית (יצור חד-תאי) יכולה להתקיים ללא מערכת להובלת גזים ואילו יצור רב תאי
(כמו יונק) זקוק למערכת כזאת?
א .בסנדליות היחס בין שטח הפנים של התא לבין נפח ו גדול דיו כדי למלא את צורכי
חילוף הגזים.
ב .קרומי התא של הסנדלית חדירים לגזים ,ואילו קרומי התא של יונקים אינם חדירים
לגזים.
ג .תאי היונקים גדולים יותר ,לכן יש צורך המערכת הובלה לגזים.
ד .לסנדליות יש יותר אנרגיה זמינה להעברת מולקולות החמצן והפחמן הדו-חמצני דרך
הקרום.
 .35בזמן מאמץ גופני באדם יש עלייה בקצב פעימות הלב ועלייה בטמפרטורת הגוף .הסבירו מה
מתרחש בתאי הגוף במהלך הפעילות הגופנית בהקשר של הפקת אנרגיה ,כיצד עלייה
בטמפרטורה קשורה לתהליך זה ,כיצד עלייה בקצב פעימות הלב מסייעת לתהליך?
 .45בזמן מאמץ גופני מוגברת אספקת הדם לשרירים .מדוע חיוני הדבר לתהליכים המתרחשים
בתאי השריר?
 .55למיטוכונדריה ולריאות שטח פנים גדול מאוד יחסית לנפח .הסבירו כיצד עובדות אלו
מייעלות את תפקודן.
 .65באדם ,כמו ברוב היצורים הרב-תאיים ,התהליכים של חילוף גזים בריאות ונשימה תאית
קשורים זה בזה .הסבירו את הקשר בין שני התהליכים.
 .75איזה אברון יימצא בתאי רקמת שריר בכמות גדולה  ,יחסית לכמות אותו אברון בתאי
רקמת השומן?
א .קרום התא
ב .גרעין
ג .מיטוכונדריה
ד .כלורופלסטים
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 .85בתאי כבד של אדם וכן בתאי עלים של צמח המצוי בתחילת הלבלוב ניתן להבחין במספר
גדול של מיטוכונדריה .הסבירו ממצא זה.
 .95תרמילאי מתל אביב ארז תרמילו והצטרף למשלחת טיפוס הרים ,שהשתתפה בכבוש הפסגה
של ההר  ,K-2השני בגובהו בעולם אחרי האוורסט .מסלול הטיסה היה מנמל התעופה בן-
גוריון לקטמנדו בנפאל .הטמפרטורות הממוצעות בתל אביב היו  250Cואלו בקטמנדו
הטמפ' הממוצעת הייתה .100C
א .אילו מערכות בגוף משתתפות בתהליך ויסות טמפרטורת גופו של המטייל? ציינו שני
מנגנונים המשתתפים בתהליך זה.
ב .לאחר הנחיתה החלו חברי המשלחת לצעוד לאיטם במשך שבועיים עד גובה של 4000
מטרים ,משם יחלו את הטיפוס על פסגת ההר (כ  -9000מטרים) .במהלך המסע כולו,
מתל אביב עד הפסגה הגבוהה ,נלקחו דגימות דם מהתרמילאי ונעשתה ספירת דם (
מספר תאי הדם האדומים בממ"ק).
לפניכם גרף המתאר את השינויים שחלו במספר תאי הדם האדומים הממוצע ,בדמו של
התרמילאי.
השתנות מספר תאי הדם עם השינוי בגובה
8,500,000

 7,500,000מספר תאים
 6,500,000בממ"ק
5,500,000
4,500,000
9000
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1000

0

גובה (מטרים)

 .1תארו את המוצג בעקום.
 .2מדוע לדעתכם חל שינוי במספר תאי הדם האדומים בגופו של התרמיאלי?

 .06באיזה תא יהיה יותר מיטוכונדריה :בתא שומן או בתא שריר? נמק.
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 .16מחלה נדירה המשנה את מבנה הכלורופלסט תפגע באותו צמח ב:
א .יצירת חלבוני התא
ב .עיכול חומרים בתאים
ג .יצירת האנרגיה בתאים
ד .יצירת סוכרים מ CO 2 -ומים
 .26גופנו עלול לאבד מים בהזעה ולהתייבש אם נבצע פעילות גופנית מאומצת
ביום חם ויבש.
הסבירו את התופעה הן ברמת היצור השלם והן ברמה התאית.

נספח
מבדק ידע קודם -כיתה ז'


שאלות המבדק מבוססות על הנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי.
מטרת המבדק היא לבחון את הידע הקודם של התלמידים.

 .1סמנו את המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים:
א .רוב הצמחים בנויים מתאים
ב .רק בעלי חיים בנויים מתאים
ג .רק חיידקים בנויים מתאים
ד .כל היצורים החיים בנויים מתאים
.2

מהו התפקיד העיקרי של תאי הדם האדומים?
א .להילחם במחלות בגוף
ב .להעביר חמצן לכל חלקי הגוף
ג .להוציא פחמן חד חמצני מכל חלקי הגוף
ד .לייצר חומרים הגורמים לקרישת דם

 .3תאי הדם הלבנים אחראים על:
א .קרישת הדם
ב .הגנה מפני חיידקים ונגיפים
ג .יצירת תאי דם חדשים
ד .הובלת חמצן
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 .4תאי דם אדומים:
א .מובילים את החמצן אל התא הגוף
ב .מובילים את הפסולת והפחמן הדו-חמצני מתאי הגוף
ג .אחראיים על קרישת הדם
ד .אחראיים על יצירת תאי-דם חדשים
 .5רשמו האם משפט זה נכון או לא נכון :גופה של דבורה מורכב מתאים ,ידוע כי הדבורים
הפועלות בונות תאים בחלת דבש שבכוורת  ,כך שלמעשה אין הבדל בין תאי גופה של
הדבורה והתאים בחלת הדבש.
נמקו תשובתכם
 .6חוקרים נחתו על מאדים ,עליהם לשלוח מידע על ממצאיהם שמצאו ,כיצד יבחינו בין
יצור חי לדומם (עצם שאינו חי)? אלו מאפיינים עליהם לבחון?
 .7לפניכם רשימת פריטים ,סמנו ליד כל פריט האם הוא חי או דומם (עצם שאינו חי).
רשמו כיצד קבעתם זאת.
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 .8מה הוא הסדר הנכון של מדרג הארגון (מהפשוט למורכב) ,ביצורים חיים?
ה .תא ,מערכת ,איבר ,גוף (יצור חי)
ו .תא ,איבר ,מערכת ,גוף (יצור חי)
ז .מערכת ,תא ,איבר ,גוף (יצור חי)
ח .מערכת ,איבר ,תא ,גוף (יצור חי)
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נושא " :4מערכות ותהליכים ביצורים חיים "
(ערכות ה.ל.ה משרד החינוך ומכון ויצמן)
מבוא
מטרת על:
התלמידים יבינו שגוף האדם מורכב ממערכות הפועלות בתאום ובשיתוף פעולה ,שמערכת
ההובלה בגוף האדם מקשרת בין החלקים השונים בגופו ושהתהליכים לשמירה על מאזן מים
תקין ועל מאזן חום תקין הם תוצאה של הקשר  ,התאום ושיתוף הפעולה בין מערכות הגוף.

רעיונות מרכזיים:
 .1גוף האדם פועל כמערכת אחת הבנויה מתת-מערכות המשתפות פעולה ביניהן .שיתוף
הפעולה בין האיברים והמערכות של הגוף חיוני לקיום הגוף.
 .2המערכות בגוף האדם פועלות ומאפשרות את קיום התאים .פעילותם התקינה של התאים
מאפשרת את קיומם של היצורים הרב-תאיים.
 .3מערכות הגוף מתאפיינות בהתאמה בין המבנה לתפקיד.
 .4מערכת ההובלה באדם מתווכת בין חלקי הגוף באמצעות העברת חומרים.
 .5תפקודה התקין של מערכת ההובלה באדם חיוני לבריאות הגוף וניתן להשפיע על תפקוד
זה על ידי אימוץ אורח חיים בריא ושימוש בטכנולוגיות ביו-רפואיות.
 .6שמירה על מאזן מים תקין ועל מאזן חום תקין נחוצים ליצירת סביבה פנימית החיונית
לקיום תהליכי חיים.

מושגים לפי תתי-נושאים:
תתי-נושאים


יחסי הגומלין של הגוף עם הסביבה



מערכות בגוף האדם ושיתוף פעולה
ביניהן

מושגים
מערכת הנשימה ,מערכת העיכול ,מערכת
ההפרשה ,עור ,מערכת ההובלה  ,השלד
והשרירים ,מערכת העצבים.
תאים ,צרכים חיוניים  -חמצן ,פחמן דו-
חמצני ,מזון ,פסולת.

מערכות הובלה
 חשיבות מערכות ההובלה ביצורים רב -תאיים.
 הובלה באדם -חשיבות מערכת ההובלה  ,מבנה
מערכת ההובלה ,התאמת מבנה מערכת

מערכת הובלה ,מערכת הובלה סגורה .
חומרים המובלים במע' הדם :חמצן ,פחמן דו-
חמצני ,מזון.
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ההובלה לתפקודה.
 בריאות ומערכת ההובלה .

הרכב הדם :פלסמה ,תאי דם ,תאי דם
אדומים ,המוגלובין  ,תאי דם לבנים ,טסיות,
קרישה ,קריש ,נוגדנים.
כלי הדם :עורקים ,אבי העורקים ,עורקיקים,
עורקי הריאה ,ורידי הריאה ,נימים ,ורידים,
ורידונים ,ורידים נבובים  ,מסתמי הורידים.
מבנה הלב :שריר הלב ,חדר ,עליה ,מסתמים,
מחיצה.
מחזורי דם :מחזור הדם המערכתי (הגדול) ,
מחזור הדם הריאתי (הקטן) .
מחלות הקשורות למערכת ההובלה והטיפול
בהן :טרשת עורקים ,עורקים כליליים ,מחלת
לב כלילית ,התקף לב ,צנתור ,ניתוח לב פתוח .

מאזן מים ומאזן חום
 המים כמרכיב עיקרי בגופם של יצורים חיים.

נוזל בין-תאי
המסה ,ממס ,מומס ,פעפוע ,מיזוג ,הסעת חום,
התאדות.

 חשיבות המים לקיום יצורים חיים .
 מאזן מים תקין  -קליטת מים ופליטת מים .
 מנגנונים והתנהגויות לשמירה על מאזן מים
תקין באדם .

מאזן מים ,קליטת מים ,פליטת מים ,זיעה,
שתן ,מערכת ההפרשה ,עומס חום ,מאזן חום,
צמרמורת ,התייבשות ,מכת חום ,הלחתה.

 גורמים המשפיעים על מאזן החום בגוף .
 הקשר בין מאזן מים לבין מאזן חום בגוף
האדם.

הידע הקודם המצופה מן התלמידים
נושא מערכות ותהליכים בגופם של יצורים חיים בכלל והגוף האדם בפרט נלמד לאורך כל שנות
הלימודים בבית הספר היסודי.
מתוך מסמך הסטנדרטים של תוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי ,אנו
מצפים מהתלמידים המגיעים לחטיבת הביניים לדעת ולהבין את הנושאים הבאים:
 מאפייני חיים של בעלי חיים.
 צורכי קיום בסיסיים.
 מערכות ,מבנים ,איברים ותהליכים באדם ובבעלי חיים.
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הנושאים הכתובים למטה מופיעים כולם בספרי הלימוד של כיתות בית הספר היסודי .מטרת
המבדק למיפוי ידע קודם הוא לתת למורה מידע לגבי חומר הלימודים הקודם השמור עם
מוצע למפות את הידע
התלמידים .אנו בודקים רק ידע קודם הרלוונטי לנושאים של ערכה זו.
הקודם של התלמידים ( בוגרי כיתה ו') בנושאי ערכה זו ,באמצעות שאלון שיועבר לפני התחלת
הלמידה של נושא המערכות  .תכנון ההוראה יתבסס על ממצאים אלה ובהתאם לשיקולו של צוות
מורי המדעים בבית הספר.
(ליד כל סעיף מופיע מספר השאלה הבודקת סעיף זה בשאלון מיפוי הידע הקודם)

תתי-נושאים:
 .1גוף האדם כמערכת
 .2מערכת ההובלה
 .3מאזן מים ומאזן חום באדם ובבעלי חיים

תת-נושא  :1הגוף כמערכת
שיתוף פעולה בין מערכות שונות בגוף האדם
מה מתרחש בגוף בזמן ריצה?
אדם מבצע פעילות גופנית מאומצת .הוא רץ .הוא מתנשף ,הוא מרגיש את דפיקות הלב שלו ,פניו
אדומים והוא מזיע .תופעות אלו מוכרות לכל מי שמבצע מאמץ גופני ,אך מה מתרחש באותו הזמן
בתוך הגוף? וכיצד קשורות התופעות הללו ,הנראות לעין ,לתופעות הבלתי נראות לעין,
המתרחשות בתוך הגוף?
עצמות השלד.
תנועת הגוף מתרחשת בעקבות התכווצותם של השרירים ,המניעים אתם את
התכווצות השרירים נובעת מ התקצרותם של תאי השריר הרבים ,המרכיבים את השריר.
התקצרותם של תאי השריר גורמת לשרשרת של התרחשויות:


תאי השריר המתקצרים צורכים יותר אנרגיה.



כתוצאה מכך תאי השריר צורכים יותר חמצן ומזון מן הדם ,פולטים יותר פחמן דו-
חמצני אל הדם ,מפיקים את האנרגיה הזמינה הדרושה אך גם פולטים אנרגיה בצורה של
חום.



המידע על עליית הרמה של הפחמן הדו-חמצני בדם נקלט על ידי חיישנים ומגיע למוח.



המוח שולח בתגובה מספר פקודות ,המאפשרות אספקה מוגברת של הצרכים החיוניים
לתאי השריר ופינוי עודפי החום מן הגוף:
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 .1הוא פוקד על שריר הלב להגביר את התכווצותו ובכך גובר קצב הלב .קצב הלב הגובר
מגביר את זרימת הדם אל תאי השריר ובכך מאפשר את הגברת אספקת החמצן
וחומרי המזון אל התאים ,ופינוי הפחמן הדו-חמצני ועודפי החום מסביבתם.
 .2הוא פוקד על שרירי הנשימה להגביר את תדירות התכווצותם ובכך גובר קצב
הנשימה .קצב הנשימה הגובר מאפשר את הגברת קליטת החמצן אל הדם ופינוי
הפחמן הדו-חמצני מן הדם.
 .3הוא שולח פקודות אל העור הגורמות להפרשת זיעה ולהרחבת כלי הדם בעור
(הגורמת להסמקה) .מנגנונים אלה מאפשרים את סילוק עודפי החום מן הדם דרך
העור לסביבה החיצונית .
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4.
דוגמה זו של שיתוף פעולה בין מערכות שונות בגוף האדם בעת ריצה מובאת בצורת מפת
מושגים:
מקרא:
כתום  -תופעות שניתן להבחין בהן.
מסגרת ירוקה  -איברים ומערכות שקשורים בפעולות אלה.
כחול  -חומרים ואנרגיה המועברים בגוף.

מערכת התנועה
(שלד ושרירים)

הסמקה

ריצה

הזעה

תנועה של
הגוף
נובעת מ

הגברת קצב
הנשימה
מגבירה את קצב
קליטת ה-

עור

מערכת הנשימה

התכווצות
שרירים

הגברת קצב
הלב
מגבירה את
זרימת ה-
מוגברתמוג
ברתמוגבר
תמוגברתצ

מגבירה את
קצב פליטת ה-
פלוגברתמוגבר
תמוגברתמוגבר
תצ

דם

חמצן

דורשת

מערכת
ההובלה

מוביל
דרושים ל-

הפקת אנרגיה

מזון
מערכת העיכול

פולטת

פחמן
דו-חמצני

חום
המידע על
עליית הרמה
מגיע אל-

המוח
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מערכת העצבים

פעולת הריצה ממחישה לנו כיצד מתרחש שיתוף הפעולה בין מערכות שונות בגוף וכיצד מתקיים
מערכת הנשימה
תאום ביניהן .החמצן וחומרי המזון שנקלטים מהסביבה החיצונית על ידי
ומערכת העיכול ,מובלים לתאי הגוף באמצעות מערכת ההובלה .מערכת השרירים גורמת לתנועה
של הגוף בזכות האנרגיה שמפיקים תאי השריר והחום הנוצר בתהליך נפלט החוצה בעזרת העור.
מערכת העצבים מקבלת מידע על מה שמתרחש בגוף ,ומווסתת תהליכים כגון קצב הנשימה ,קצב
הלב ופיזור החום מן העור בהתאם לצורך.
סיכום כללי :מה קורה בזמן ריצה?
להשלים את הטקסט בעזרת בנק המילים למטה:
בזמן ריצה ,הגוף מתאמץ הרבה על מנת לבצע פעולה זו .כל ___________ משתפות פעולה וכל
אחת מבצע את התפקיד שלה! מערכת ה_____________ אחראית על פירוק המזון _________
__________ הנדרשים ליצירת אנרגיה.
מערכת _______________ מספקת לדם את החמצן הנדרש להפקת אנרגיה .נוסף על כך ,היא
פולטת את הפחמן דו חמצני שנוצר בזמן הפקת אנרגיה.
מערכת ___________ מובילה את הדם ממקום אחד למקום שני .במקרה של הריצה ,למשל,
היא מובילה את הדם מה ___________ וממערכת העיכול אל התאים של ______________
______________  .ההובלה גם נעשתה בכיוון ההפוך.
ברמת התאים מתרחש את הפקת האנרגיה .חמצן וחומרי מזון __________ מהדם אל התאים.
תהליך של הפקת אנרגיה וגורם ליצירת ________________________ ,פסולת שעוברים
מהתאים אל ה .נוסף על כך ,מתרחש גם יצירת חום  .לכן ,כשאנו רצים ,אנו מפיקים המון אנרגיה
ומתחממים!!!

נשימה -דם  -ההובלה -ריאות -מערכת השרירים -העיכול  -פחמן דו חמצני -עוברים -ספיגת
החומרים -מערכות
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בזמן ריצה ,הגוף מתאמץ הרבה על מנת לבצע פעולה זו.
כל המערכות משתפות פעולה וכל אחת מבצע את התפקיד שלה!
מערכת העיכול אחראית על פירוק המזון וספיגת החומרים הנדרשים ליצירת אנרגיה.
מערכת הנשימה מספקת לדם את חמצן הנדרש להפקת אנרגיה .נוסף על כך ,היא פולטת את
הפחמן דו חמצני שנוצר בזמן הפקת אנרגיה.
מערכת ההובלה מובילה את הדם ממקום אחד למקום שני .במקרה של הריצה ,למשל ,היא
מובילה את הדם מהריאות וממערכת העיכול אל התאים של מערכת השרירים .ההובלה גם
נעשתה בכיוון ההפוך.
ברמת התאים מתרחש את הפקת האנרגיה .תהליך זה דורש חמצן וחומרי מזון וגורם ליצירת
פחמן דו חמצני ו פסולת וגם לפל יטת חום.
לכן ,כשאנו רצים ,אנו מפיקים המון אנרגיה ומת חממים!!!

מערכות בגוף האדם
התפיסה המערכתית של גוף האדם רואה בגוף מערכת אחת ,הבנויה מתת-מערכות שונות .לתת-
מערכות אלה אנו קוראים בדרך כלל מערכות בגוף האדם  .מערכות אלה הן  :העצבים ,ההובלה
(הדם( ,השלד ,השרירים ,הנשימה ,העיכול ,ההפרשה (השתן)  ,הרבייה ,ההפרשה הפנימית
(ההורמונאלית) ויש המתייחסים גם אל העור כאל מערכת.
החלוקה המקובלת למערכות היא חלוקה על-פי תפקוד ,למשל :למערכת השרירים תפקיד
בתנועה ,למערכת העצבים תפקיד בתאום  .עם זאת ,חשוב להדגיש שוב  ,כי פעולה מסוימת אינה
תוצאה של תפקודה של מערכת אחת אלא תלויה תמיד בשיתוף פעולה בין מערכות שונות.
לדוגמא ,תהליך ה נשימה אינו יכול להתרחש ללא שיתוף פעולה בין מערכת הנשימה לבין מערכות
השלד ,השרירים ,העצבים וההובלה ,תנועה היא תוצאה של שיתוף פעולה הדוק בין מערכות
העצבים ,השלד ,השרירים ,ולמעשה כל מערכות הגוף משתתפות בתהליך זה ,וכן הלאה.
חלק מהמערכות ,כגון מערכת הנשימה ,מערכת העיכול ומערכת ההפרשה ,הן מערכות הממוקמות
באזור מסוים בגוף; חלק מהן  -כגון מערכת השלד ,מערכת השרירים ,מערכת העצבים ומערכת
כלי הדם  -מתפרשות על פני כל הגוף.
יחסי הגומלין ההדוקים בין כל חלקי הגוף גורמים לכך שהגבולות בין המערכות השונות אינם
תמיד ברורים ,למשל :שרירי הנשימה  -האם הם שייכים למערכת השרירים או למערכת
הנשימה? הצלעות  -האם הן שייכות למערכת השלד או למערכת הנשימה? שרירי הלסת  -האם
הם שייכים למערכת השרירים או למערכת העיכול? יתרה מזו ,יחסי גומלין אלה יוצרים יחסי
משפיע-מושפע הדוקים בין המערכות השונות.

200

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

גוף האדם הוא מערכת העולה בערכה על סה"כ חלקיה  -שיתוף הפעולה שבין המערכות השונות
המרכיבות את גוף האדם ומנגנוני הויסות והבקרה הקיימים בו מאפשרים לנו לבצע פעולות
מורכבות ומתוחכמות ,לשרוד בתנאים קשים ,להאריך חיים ולהגיע להישגים רבים .שיתוף פעולה,
ויסות ותיאום בין מערכות ומרכיבים קיים גם ביצורים חיים אחרים.
תפקודן של מערכות הגוף בהשגת הצרכים החיוניים
איברי הגוף ומערכותיו הם בעלי מבנה המותאם לתפקודם ,ומאפשרים את השגת הצרכים
החיוניים  -אספקה של חמצן ומזון ופינוי של פחמן דו-חמצני ופסולת  -לתאים ,הבונים את הגוף.
חלק מהמערכות בגוף קולטות מן הסביבה חומרים מסוימים אל הגוף ,ופולטות מן הגוף לסביבה
חומרים אחרים .המערכות הקולטות הן מערכת הנשימה הקולטת חמצן מהאוויר ומערכת העיכול
הקולטת את מרכיבי המזון מהסביבה .המערכות הפולטות הן מערכת הנשימה ( שוב) הפולטת
פחמן דו חמצני לאוויר ומערכת ההפרשה הפולטת חומרי פסולת מומסים לסביבה.
מערכת ההובלה מקשרת בין המערכות הקולטות והפולטות לבין התאים ומאפשרת את הובלת
הצרכים החיוניים אל התאים ומהם.
הקשר בין מערכות הנשימה ,העיכול ,ההפרשה והדם בהשגת הצרכים החיוניים של התאים
מערכת העיכול

מערכת הנשימה
חמצן
פחמן דו-חמצני

מערכת
ההפרשה

מזון

מערכת ההובלה
פסולת

פחמן דו חמצני,
פסולת

חמצן ,מזון

תאי הגוף

גם מערכות אחרות מעורבות בהשגת הצרכים החיוניים של הגוף מן הסביבה וחיוניות לקיומו:
מערכת התנועה הכוללת את השלד והשרירים מאפשרת ליצור החי להשיג את צרכיו החיוניים
מהסביבה; העור נותן לגוף הגנה מפגעי הסביבה ומאפשר פיזור חום לסביבה; מערכת העצבים
קולטת מידע מהסביבה באמצעות החושים,מידע הנחוץ להשגת הצרכים החיוניים  ,להגנה ,לרבייה
ועוד.
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חלק ממערכות הגוף אחראיות על תיאום וויסות בתוך הגוף .אלה הן מערכת ההובלה  -אשר
בנוסף לתפקודה בהובלת הצרכים החיוניים אל התאים ומהם מובילה בדם חומרים נוספים (כגון
הורמונים) המעבירים מידע ומקשרים בין חלקים שונים בגוף ,מערכת העצבים  -המפקחת על
פעולות הגוף באמצעות המוח והעצבים  ,מערכת ההפרשה הפנימית ( המערכת ההורמונאלית) -
המייצרת את ההורמונים  -חומרים המשפיעים השפעה ייחודית בתאים שונים בגוף ונישאים עם
זרם הדם ומערכת החיסון  -האחראית על הגנת הגוף מפני גורמי מחלה .ניתן לומר שבכל רגע ורגע
 כל המערכות נוטלות חלק בהתרחשות הקיימת בגוף .חלק מהן על ידי הגברת פעילותן וחלק אחרעל ידי הפחתת פעילותן.
הקשר בין מבנה ותפקוד בגוף האדם
לכל מערכת יש מבנה אופייני לה ותפקיד ספציפי וניתן לראות היטב את הקשר בין המבנה
והתפקוד .לדוגמה :נאדיות הריאה הן מרובות ועטופות ברשת צפופה של נימי דם  -מבנה זה
מגדיל את שטח הפנים דרכו מתרחש חילוף הגזים המתבצע בין דפנות הנאדיות לבין נימי הדם.
דוגמה נוספת  :דופן נימי הדם היא דקה ומאפשרת מעבר חומרים דרכה ויש עוד דוגמאות רבות.
מערכות בגוף האדם  -חזרה
המבנה והתפקיד של המערכות השונות בגוף האדם נלמדים בבית הספר היסודי .בערכה זו אנו
שמים את הדגש על ההיבט המערכתי של פעולת הגוף ולא על המבנה והתפקוד של כל מערכת
ומערכת פרט למערכת ההובלה ולתהליכי שמירה על מאזן מים ומאזן חום אך יש מקום לחזרה
על המערכות השונות ,כפי שנלמדו בעבר ,על מנת להבין את שיתוף הפעולה.
מערכת הנשימה  -מערכת הנשימה היא למעשה צינור ארוך ומסועף ,הפתוח בצידו האחד אל
הסביבה החיצונית ,ובצדו האחר מסתיים בשקיקים קטנים ומרובים  ,בעלי דפנות דקיקות
(נאדיות הריאה ) ,שדרכן עובר החמצן מן האוויר אל הדם והפחמן הדו חמצני מהדם אל הריאות.
מערכת הנשימה מורכבת מפתחי הנשימה (האף והפה) ,צינורות הנשימה (הקנה והסימפונות )
והריאות .תהליך הנשימה מורכב מ שאיפה ומ נשיפה .השאיפה מתחילה כשפקודה מהמוח מורה
לשרירי הנשימה להתכווץ .השרירים שבין הצלעות מתכווצים ועל ידי כך מרימים ומרחיבים את
בית החזה ,ה סרעפת מתכווצת ויורדת ועל ידי כך תורמת גם היא להרחבה של בית החזה.
דרך האף והפה אל קנה
כתוצאה מכך יורד לחץ האוויר בתוך הריאות ואוויר מבחוץ זורם
הנשימה ואל הסימפונות ומשם אל תוך הריאות .האוויר ממלא את הנאדיות והחמצן שבתוכו
מפעפע דרך קרום הנאדיות אל נימי הדם שבצד השני .הדם הזורם מוביל את החמצן אל תאי
הגוף .באותו הזמן מפעפע גם הפחמן הדו חמצני מהדם אל חלל הנאדית .בתהליך הנשיפה קטן
שוב נפח הריאות ,הלחץ גדל והאוויר יוצא החוצה כשהוא מכיל פחות חמצן ויותר פחמן דו חמצני.
כיצד מותאם מבנה מערכת הנשימה לתפקודה?
באף ובצינורות הנשימה מתבצעות פעולות שונות המאפשרות לאוויר להגיע לריאות כשהוא לח,
ריסים שיכולים
נקי ובטמפרטורה הנכונה .האף וצינורות הנשימה מצופים בשכבה לחה בעלת
לנוע -שכבה זו קרויה רירית נשימתית .מבנה זה מאפשר לכידה של חלקיקים וגורמי זיהום
אחרים הנמצאים באוויר הנשאף .נימי הדם המרובים הנמצאים באף גם מחממים את האוויר.
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מבנה צינורות הנשימה מקל על המעבר החופשי של האוויר :הם בנויים מטבעות סחוס ( רקמה
רכה) ,המחוברות ביניהן על ידי שרירים .טבעות הסחוס מבטיחות שדפנות הצינור לא תדבקנה זו
לזו וכך יישאר הצינור פתוח תמיד למעבר אוויר .הטבעות והשרירים שבין הטבעות מבטיחים את
גמישות הצינורות .כך עובר האוויר ללא הפרעה ,גם כשאנו מתכופפים ,מפנים את ראשנו לצדדים
וכן הלאה.
נאדיות הריאה המרובות מגדילות מאוד את שטח הפנים לחילוף הגזים בין האוויר שבריאות לבין
הדם .הדפנות הדקות ,המוקפות ברשת של נימי דם ,מאפשרות תנועה מהירה של הגזים בין הדם
לבין האוויר שבחלל הנאדית.
מערכת העיכול  -למערכת העיכול שני תפקידים .1 :פירוק המזון באמצעים מכניים וכימיים (על
ידי אנזימים)  .2ספיגת חומרי המזון לדם.
מערכת העיכול מורכבת מצינור העיכול  -הכולל את ה ושט ,הקיבה וה מעיים ,ומ בלוטות העיכול -
בלוטות הרוק ,הכבד ,הלבלב ועוד .הבלוטות מפרישות מיצי עיכול שמכילים אנזימים  -חומרים
המפרקים את המזון למרכיבים קטנים ופשוטים יותר ,הניתנים לספיגה אל הדם.
כבר בפה מתרחש פירוק ראשוני של המזון :השיניים חותכות וטוחנות את המזון לחתיכות קטנות
יותר ,הרוק מרטיב את המזון והאנזים המצוי בו מפרק את העמילן (רב-סוכר) שבמזון לסוכרים
פשוטים יותר .חיתוך המזון ולעיסתו מגדילים את שטח הפנים שלו כך שהאנזים שברוק יכול
לפרק את העמילן בצורה יעילה יותר.
הושט הוא צינור שרירי המעביר את עיסת המזון מן הפה אל הקיבה ללא פירוק נוסף .בקיבה
ממשיך להתבצע הפירוק המכני על ידי פעולתם של שרירי הקיבה והפירוק הכימי של החלבונים.
בהמשך עובר המזון למעי הדק ושם מתבצעים תהליכים נוספים של פירוק כימי של המזון,
פחמימות ,שומנים וחלבונים ,למרכיבים קטנים ופשוטים ,הנספגים לדם דרך דפנות תאי המעיים.
כיצד מותאם מבנה מערכת העיכול לתפקודה?
השיניים והלשון מותאמים לחיתוך ,כתישה וערבוב של המזון בפה .הושט השרירי מותאם
לדחיפת המזון לקיבה .הקיבה מותאמת על ידי השרירים לטחינת המזון ועל ידי הבלוטות
המפרישות בדפנותיה לפירוק כימי של המזון.
שטח הפנים לספיגת חומרי המזון במעיים הוא גדול מאוד הודות לאורכו הרב של המעי הדק
והודות לבליטות (סיסים/מוריגים) בדפנות המעי.
מערכת התנועה (השלד והשרירים)  -כל תנועה בגוף מקורה בהתכווצות של תאי שריר ,המובילה
להתכווצות סיבי השריר המרכיבים את השריר  -גם הזזת רגל או יד ,גם תנועות פנימיות ובלתי
רצוניות כגון התכווצות הלב ואפילו הרחבת האישון בחושך .עצמות השלד מחוברות בגידים
לשרירים ומשמשות כמנוף לתנועת השרירים .בנוסף ,עצמות השלד מעניקות צורה ויציבות לגוף.
העצמות הרחבות (כגון :עצמות הגולגולת) משמשות להגנה על איברים פנימיים חיוניים.
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העור  -העור הוא הכסות החיצונית של הגוף המשמשת בעיקר להגנה מחדירה של גורמי מחלה,
מפגיעות מכאניות ,מחומרים מסוכנים ,מקרינה ומהתייבשות .בנוסף לכך משתתף העור במנגנוני
השמירה על טמפרטורת הגוף על ידי הזעה ועל ידי התגברות זרימת הדם בפני השטח שלו .תפקיד
נוסף של העור הוא היותו איבר חישה הקולט תחושות של מגע ,כאב ,לחץ ,חום וקור.
מערכת ההפרשה (השתן)  -מערכת ההפרשה כוללת את הכליות ,את שלפוחית השתן ואת
הצינורות המחברים ביניהם .תפקידה של מערכת ההפרשה הוא לסנן את הדם ולהפריש החוצה
את כל החומרים המומסים בדם שהם בבחינת פסולת .נוזל השתן הנוצר בכליות מכיל את חומרי
הפסולת המומסים במים ומופרש משלפוחית השתן אל מחוץ לגוף .
מערכת העצבים  -מערכת העצבים קולטת מידע ,גם מהסביבה החיצונית ,באמצעות החושים ,וגם
מתוך הגוף ,באמצעות חיישנים שונים .המידע עובר עיבוד במוח שכתוצאה ממנו יורדות פקודות
לפעולה לשרירים או לבלוטות .המידע הרב המגיע אל המוח והעיבוד שלו מאפשרים תאום בין
פעולות שונות ומערכות שונות.
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תת-נושא  :2מערכות הובלה
רקע מדעי
חשיבות מערכת ההובלה ביצורים רב-תאיים
יצורים חיים מקיימים יחסי גומלין עם סביבתם ,בין היתר על ידי קליטת חומרים מן הסביבה
ופליטת חומרים אליה .ביצורים חד תאיים כמו לדוגמה האמבה ,וביצורים רב-תאיים פשוטים
כמו המדוזה ,תהליך חילוף החומרים של התאים עם הסביבה נעשה באופן בלתי-אמצעי ,דרך
קרומי התאים .ביצורים רב-תאיים גדולים יש צורך במערכות אשר יקלטו את החומרים מן
הסביבה ויובילו אותם למרחק אל תאי הגוף .בנוסף ,יש צורך בתיווך ובתיאום פעולתן של
המערכות השונות.
מערכות הובלה ביצורים חיים אחראיות על הובלת חומרים מן המערכות הקולטות אותם אל
התאים ,לדוגמה :מזון ממערכת העיכול וחמצן ממערכת הנשימה באדם ובבעלי חיים .מערכת
מערכת
ההובלה אחראית גם על הובלת חומרים מן התאים אל המערכות הפולטות אותם ,כמו
 ,שם הם פועלים
ההפרשה באדם ,ועל הובלת חומרים הנוצרים בתאים לתאים אחרים בגוף
ומסייעים בתיווך ובתיאום בין מערכות הגוף  ,לדוגמה :הורמונים.

מערכת ההובלה באדם
מערכת ההובלה באדם מורכבת מ דם ,מכלי דם ומלב .זו היא מערכת סגורה שהדם זורם בה
בצינורות סגורים ובאופן מחזורי  ,בין הגוף לבין הלב  .מערכת ההובלה באדם אחראית על הובלת
חומרים ממקום למקום בגוף  ,משתתפת בשמירה על מאזן החום בגוף ובהגנה על הגוף מפני גורמי
(המערכת
מחלה וכן משתתפת  ,יחד עם מערכת העצבים ומערכת ההפרשה הפנימית
ההורמונאלית) ,בתהליכי תיווך ותיאום בין מערכות הגוף .
נימת הדם  -יחידת התפקוד הבסיסית של מערכת ההובלה
במערכת ההובלה באדם קיימים  3סוגים של כלי דם :עורקים ,נימים וורידים ,הנבדלים זה מזה
במבנם ובתפקודם .הנימים הם כלי הדם הדקים והעדינים ביותר ,הפרושים כרשת סביב כל תאי
הגוף.
הבנת המבנה והתפקוד של הנימים היא מרכזית להבנת פעולתה של מערכת ההובלה כולה ,היות
שדרך הדופן הדקה של נימי הדם מתבצע מעבר החומרים בין תאי הגוף לבין הדם :


מעבר צרכים חיוניים בין התאים לדם
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חמצן ומזון עוברים מן הדם שבנימת הדם אל הנוזל הבין תאי וממנו לתא; בכיוון השני
התא מפריש פחמן דו-חמצני ופסולת אל הנוזל הבין-תאי ומשם עוברים חומרים אלה דרך
דופן נימי הדם אל הדם.

תאי הגוף

פסולת

אל הוריד

מזון

חמצן

נוזל בין-תאי

פחמן דו-חמצני

דם בתוך נימת הדם

נימת דם


קליטת חמצן ומזון מן המערכות הקולטות אותם אל הדם
דרך דופן נימי הדם שסביב המעי הדק עוברים מרכיבי מזון מן המעי אל הדם.
דרך דופן נימי הדם שסביב נאדיות הריאה עובר חמצן מן האוויר שבנאדיות אל הדם.



מעבר פחמן דו-חמצני ופסולת מן הדם אל המערכת הפולטות אותם
דרך דופן נימי הדם שסביב נאדיות הריאה עובר פחמן דו-חמצני מן הדם אל האוויר
שבנאדיות.
דרך דופן נימי הדם שבכליות עוברים חומרי פסולת מן הדם אל ההפרשה .
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מן העורק

כלי הדם הנוספים  -עורקים וורידים
העורקים הם כלי דם המובילים את הדם מן הלב .אלו הם צינורות בעלי דפנות עבות  ,אלסטיות
וחזקות ,המאפשרות זרימה של דם בלחץ גבוה (הלב דוחף את הדם אל העורקים בלחץ גבוה).
העורקים מתפצלים לעורקים דקים יותר ויותר ,הנקראים עורקיקים ,המתנקזים לבסוף לרשת
הנימים הסמוכה לתאי הגוף.
הורידים הם כלי דם המובילים דם אל הלב .הדם הזורם ברשת הנימים מתנקז לורידים דקיקים,
הנקראים :ורידונים ,ומהם לורידים גדולים יותר ויותר וחוזר בחזרה אל הלב.
הדם  -מבנה ותפקוד
הדם הוא תמיסה  ,המורכבת בעיקר ממים  .חלק הדם המכיל את המים  ,בהם מומסים חומרים
שונים (לדוגמה :מרכיבי מזון ומלחים שונים) נקרא :פלסמה .חלקו האחר של הדם מכיל תאי דם
ובהם  3סוגים :תאי הדם האדומים מובילים את החמצן בדם  -הם מכילים את החומר המוגלובין
הקושר אליו את החמצן בריאות ומשחרר אותו בקרבת תאי הגוף .ההמוגלובין קושר גם חלק
המבנה של תאי הדם מאפשר יעילות
מהפחמן הדו חמצני ומוביל אותו מהתאים לריאות.
השטוחה כשל דסקית מאפשרת
מקסימלית בכושר נשיאת החמצן :הם חסרי גרעין ,וצורתם
לתאים רבים להצטופף בשטח קטן וכך להגביר את כמות החמצן המפעפע לתוכם והנישא על ידם .
גמישותם של תאי הדם האדומים מאפשרת להם לעבור גם בנימים הדקיקים .תאי הדם הלבנים
הם בעלי תפקיד בהגנה על הגוף מפני גורמי מחלה  -הם מסוגלים לשנות את צורתם ולצאת מכלי
הדם על מנת לתקוף ולבלוע את גורמי המחלה .סוג אחר של תאי דם לבנים משתתף בייצור
נוגדנים ואחראי לתגובה החיסונית .הסוג השלישי של תאי הדם הוא טסיות הדם האחראיות על
מנגנון קרישת הדם .כאשר כלי דם נפגע טסיות דם רבות זורמות לאזור הפגוע ויוצרות שם קריש
המורכב מסיבים של פיברין ,טסיות דם ותאי דם אדומים.
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הלב  -מבנה ותפקוד
הלב הוא איבר שרירי וחלול ,המשמש כ"משאבה" הדוחפת את הדם בכלי הדם .הלב בנוי למעשה
משתי " משאבות" צמודות  -אחת בצד ימין ,והאחרת בצד שמאל  -אשר ביניהן מפרידה מחיצה.
המחיצה מונעת ערבוב בין דם עשיר בחמצן ,הנמצא בצד השמאלי של הלב ,לבין דם עני בחמצן,
הנמצא בצד הימני של הלב .בכל אחד מהחלקים יש שני חללים -חדר ועליה .בין החדרים לעליות
מפרידים מסתמים  -המאפשרים כשהם פתוחים זרימה בכיוון אחד בלבד  -מן העליות לחדרים .
מסתמים נוספים נמצאים בין החדרים לעורקים ומונעים מהדם לחזור מהעורק בחזרה ללב.
כשהשרירים שבדופן החדרים מתכווצים  ,החדרים קטנים  ,הלחץ שבתוכם עולה והדם נדחף
מתוכם אל העורקים  .כששרירים אלה מתרפים  ,החדרים גדלים  ,הלחץ שבתוכם יורד  ,המסתמים
שבין החדרים לעליות נפתחים  ,והדם נשאב אל החדרים מן העליות .
מסלולי הדם
סדר זרימת הדם מהלב לכלי הדם ובחזרה ללב הוא:
וריד
נים
עורק
לב

זרימת הדם בכלי הדם
הדם היוצא מהלב זורם באחד משני המסלולים -
 .1במחזור הדם המערכתי (הגדול) הדם זורם במסלול מחזורי בין הלב לבין תאי הגוף :
דם עשיר בחמצן יוצא מן החדר השמאלי ונדחף ממנו בלחץ גדול אל אבי העורקים וממנו
לעורקים קטנים יותר ויותר  ,משם הוא מתפשט לרשת הנימים  .בדפנות הנימים מתרחש
תהליך חילוף הגזים בין הדם לבין התאים  .חמצן עובר מן הדם לתאים ופחמן דו -חמצני
מהם לדם .הדם העני בחמצן ועשיר בפחמן דו -חמצני מתנקז מהנימים אל הורידים  ,וחוזר
באחד משני הורידים הנבובים אל העלייה הימנית של הלב;
 .2מחזור הדם הריאתי (הקטן) הוא המשכו של מחזור הדם הגדול ובו זורם הדם בין
הלב לבין הריאות  :הדם העני בחמצן ועשיר בפחמן דו -חמצני עובר מן העליה הימנית אל
החדר הימני  ,וממנו הוא נדחף אל עורק הריאה  .מעורק הריאה מוזרם הדם אל הריאות
ולרשת הנימים הפרושה על פני נאדיות הריאה  .בנאדיות הריאה מתרחש חילוף גזים בין
הדם לבין האוויר הנמצא בנאדיות הריאה  :פחמן דו -חמצני עובר מן הדם אל האוויר
וחמצן עובר מן האוויר אל הדם  .הדם העשיר בחמצן ועני בפחמן דו -חמצני מתנקז
מהנימים אל ורידי הריאה וחוזר דרכם אל העלייה השמאלית שבלב וממנה עובר אל
החדר השמאלי ,ממנו מתחיל שוב מחזור הדם הגדול .
בריאות ומערכת ההובלה
טרשת עורקים גורמת לחסימות בעורקים העלולות לפגוע בזרימת הדם ולפגיעה באספקת החמצן
לתאים .במחלת לב כלילית ישנן חסימות בעורקים הכליליים  ,המספקים דם לתאי שריר הלב .
כתוצאה מכך יכולים להיגרם קבוע נזקים לשריר הלב  ,שאינו מקבל מספיק חמצן .כתוצאה מכך
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נגרמת מחלת לב כלילית העלולה להביא להתקף לב

 .חסימות בעורקים המספקים דם למוח

עשויות לגרום לשבץ מוחי ולשיתוק  .החסימה בעורק נוצרת כתוצאה מהתהליך הממושך של
טרשת עורקים.
גורמי הסיכון העיקריים להתפתחות טרשת עורקים ומחלת לב כלילית הם  :גורמים התנהגותיים:
עישון ,תזונה עשירה בשומנים מהחי  ,חוסר פעילות גופנית  ,השמנה וגורמים שאינם תלויים בנו:
מין ,גיל ונטייה תורשתית .
כלי הדם הנוספים  -עורקים וורידים
העורקים הם כלי דם המובילים את הדם מן הלב .אלו הם צינורות בעלי דפנות עבות  ,אלסטיות
וחזקות ,המאפשרות זרימה של דם בלחץ גבוה (הלב דוחף את הדם אל העורקים בלחץ גבוה).
העורקים מתפצלים לעורקים דקים יותר ויותר ,הנקראים עורקיקים ,המתנקזים לבסוף לרשת
הנימים הסמוכה לתאי הגוף.
הורידים הם כלי דם המובילים דם אל הלב .הדם הזורם ברשת הנימים מתנקז לורידים דקיקים,
הנקראים :ורידונים ,ומהם לורידים גדולים יותר ויותר וחוזר בחזרה אל הלב.
הדם  -מבנה ותפקוד
הדם הוא תמיסה  ,המורכבת בעיקר ממים  .חלק הדם המכיל את המים  ,בהם מומסים חומרים
שונים (לדוגמה :מרכיבי מזון ומלחים שונים) נקרא :פלסמה .חלקו האחר של הדם מכיל תאי דם
ובהם  3סוגים :תאי הדם האדומים מובילים את החמצן בדם  -הם מכילים את החומר המוגלובין
הקושר אליו את החמצן בריאות ומשחרר אותו בקרבת תאי הגוף .ההמוגלובין קושר גם חלק
המבנה של תאי הדם מאפשר יעילות
מהפחמן הדו חמצני ומוביל אותו מהתאים לריאות.
השטוחה כשל דסקית מאפשרת
מקסימלית בכושר נשיאת החמצן :הם חסרי גרעין ,וצורתם
לתאים רבים להצטופף בשטח קטן וכך להגביר את כמות החמצן המפעפע לתוכם והנישא על ידם .
גמישותם של תאי הדם האדומים מאפשרת להם לעבור גם בנימים הדקיקים .תאי הדם הלבנים
הם בעלי תפקיד בהגנה על הגוף מפני גורמי מחלה  -הם מסוגלים לשנות את צורתם ולצאת מכלי
הדם על מנת לתקוף ולבלוע את גורמי המחלה .סוג אחר של תאי דם לבנים משתתף בייצור
נוגדנים ואחראי לתגובה החיסונית .הסוג השלישי של תאי הדם הוא טסיות הדם האחראיות על
מנגנון קרישת הדם .כאשר כלי דם נפגע טסיות דם רבות זורמות לאזור הפגוע ויוצרות שם קריש
המורכב מסיבים של פיברין ,טסיות דם ותאי דם אדומים.
הלב  -מבנה ותפקוד
הלב הוא איבר שרירי וחלול ,המשמש כ"משאבה" הדוחפת את הדם בכלי הדם .הלב בנוי למעשה
משתי " משאבות" צמודות  -אחת בצד ימין ,והאחרת בצד שמאל  -אשר ביניהן מפרידה מחיצה.
המחיצה מונעת ערבוב בין דם עשיר בחמצן ,הנמצא בצד השמאלי של הלב ,לבין דם עני בחמצן,
הנמצא בצד הימני של הלב .בכל אחד מהחלקים יש שני חללים -חדר ועליה .בין החדרים לעליות
מפרידים מסתמים  -המאפשרים כשהם פתוחים זרימה בכיוון אחד בלבד  -מן העליות לחדרים .
מסתמים נוספים נמצאים בין החדרים לעורקים ומונעים מהדם לחזור מהעורק בחזרה ללב.
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כשהשרירים שבדופן החדרים מתכווצים  ,החדרים קטנים  ,הלחץ שבתוכם עולה והדם נדחף
מתוכם אל העורקים  .כששרירים אלה מתרפים  ,החדרים גדלים  ,הלחץ שבתוכם יורד  ,המסתמים
שבין החדרים לעליות נפתחים  ,והדם נשאב אל החדרים מן העליות .
להרחבה בנושא פעולת הלב
הפעילות :לב פועם באתר "לב וליבה".

להרחבה בנושא כלי הדם ומסלולי הדם
הפעילות" :מסלולים" ,באתר "לב וליבה"

בריאות ומערכת ההובלה
טרשת עורקים גורמת לחסימות בעורקים העלולות לפגוע בזרימת הדם ולפגיעה באספקת החמצן
לתאים .במחלת לב כלילית ישנן חסימות בעורקים הכליליים  ,המספקים דם לתאי שריר הלב .
כתוצאה מכך יכולים להיגרם קבוע נזקים לשריר הלב  ,שאינו מקבל מספיק חמצן .כתוצאה מכך
 .חסימות בעורקים המספקים דם למוח
נגרמת מחלת לב כלילית העלולה להביא להתקף לב
עשויות לגרום לשבץ מוחי ולשיתוק  .החסימה בעורק נוצרת כתוצאה מהתהליך הממושך של
טרשת עורקים.
גורמי הסיכון העיקריים להתפתחות טרשת עורקים ומחלת לב כלילית הם  :גורמים התנהגותיים:
עישון ,תזונה עשירה בשומנים מהחי  ,חוסר פעילות גופנית  ,השמנה וגורמים שאינם תלויים בנו:
מין ,גיל ונטייה תורשתית .
הדם היוצא מהלב זורם באחד משני המסלולים -
 .1במחזור הדם המערכתי (הגדול) הדם זורם במסלול מחזורי בין הלב לבין תאי הגוף :
דם עשיר בחמצן יוצא מן החדר השמאלי ונדחף ממנו בלחץ גדול אל אבי העורקים וממנו
לעורקים קטנים יותר ויותר  ,משם הוא מתפשט לרשת הנימים  .בדפנות הנימים מתרחש
תהליך חילוף הגזים בין הדם לבין התאים  .חמצן עובר מן הדם לתאים ופחמן דו -חמצני
מהם לדם .הדם העני בחמצן ועשיר בפחמן דו -חמצני מתנקז מהנימים אל הורידים  ,וחוזר
באחד משני הורידים הנבובים אל העלייה הימנית של הלב;
 .2מחזור הדם הריאתי (הקטן) הוא המשכו של מחזור הדם הגדול ובו זורם הדם בין
הלב לבין הריאות  :הדם העני בחמצן ועשיר בפחמן דו -חמצני עובר מן העליה הימנית אל
החדר הימני  ,וממנו הוא נדחף אל עורק הריאה  .מעורק הריאה מוזרם הדם אל הריאות
ולרשת הנימים הפרושה על פני נאדיות הריאה  .בנאדיות הריאה מתרחש חילוף גזים בין
הדם לבין האוויר הנמצא בנאדיות הריאה  :פחמן דו -חמצני עובר מן הדם אל האוויר
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וחמצן עובר מן האוויר אל הדם

 .הדם העשיר בחמצן ועני בפחמן דו

-חמצני מתנקז

מהנימים אל ורידי הריאה וחוזר דרכם אל העלייה השמאלית שבלב וממנה עובר אל
החדר השמאלי ,ממנו מתחיל שוב מחזור הדם הגדול .
בריאות ומערכת ההובלה
טרשת עורקים גורמת לחסימות בעורקים העלולות לפגוע בזרימת הדם ולפגיעה באספקת החמצן
לתאים .במחלת לב כלילית ישנן חסימות בעורקים הכליליים  ,המספקים דם לתאי שריר הלב .
כתוצאה מכך יכולים להיגרם קבוע נזקים לשריר הלב  ,שאינו מקבל מספיק חמצן .כתוצאה מכך
 .חסימות בעורקים המספקים דם למוח
נגרמת מחלת לב כלילית העלולה להביא להתקף לב
עשויות לגרום לשבץ מוחי ולשיתוק  .החסימה בעורק נוצרת כתוצאה מהתהליך הממושך של
טרשת עורקים.
גורמי הסיכון העיקריים להתפתחות טרשת עורקים ומחלת לב כלילית הם  :גורמים התנהגותיים:
עישון ,תזונה עשירה בשומנים מהחי  ,חוסר פעילות גופנית  ,השמנה וגורמים שאינם תלויים בנו:
מין ,גיל ונטייה תורשתית .
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מאזן מים וחום ביצורים חיים
רקע מדעי
חשיבות המים לקיום יצורים חיים
המים הם המרכיב העיקרי בתאים  ,הבונים את גופם של יצורים חיים  ,והם נחוצים למרבית
התהליכים החיוניים המתקיימים בתא  .מים נמצאים גם מחוץ לתאים  ,בנוזל הבין -תאי .כמות
המים בגופם של יצורים שונים נמדדת באחוזים ממשקל גופם והיא משתנה מיצור אחד למשנהו .
בין התפקידים החשובים שהמים ממלאים בגופם של יצורים חיים :
 .1המסה  -למים יכולת להמיס חומרים רבים

 .תכונה זו עושה אותם

מתאימים לתפקידם כ ממס עיקרי בגופם של יצורים חיים  ,שם מומסים
בהם חומרים חיוניים כמו חמצן  ,סוכר ומלחים.
 .2הובלה -המים הם נוזל בעל יכולת זרימה .תכונה זו שלהם ,יחד עם
יכולת ההמסה ,עושה אותם מתאימים לתפקידם כמובילים חומרים,
המומסים בהם או נישאים אתם ,בגופם של יצורים חיים.
 .3מיזוג  -המים בגופם של יצורים חיים ממזגים את טמפרטורת הגוף
ומסייעים לשמירה על טמפרטורה קבועה .תכונות המים המאפשרות
זאת הן :חום סגולי גבוה ,היכולת ל הסעת חום והתאדות מפני העור
בטמפרטורות של חיי יומיום .

מאזן המים
יצורים חיים קולטים מים מן הסביבה הקרובה ופולטים אותם מן הגוף  .היחס בין כמות
המים הנקלטת בגוף לבין כמות המים הנפלטת מן הגוף מבטא את מאזן המים בגוף .מאזן
מים תקין הוא מצב שבו כמות המים הנקלטת בגוף שווה לכמות המים הנפלטת ממנו
והוא חשוב לתפקוד תקין של הגוף .
קליטת מים בגופם של האדם ובעלי חיים מתבצעת בכמה מנגנונים :בבעלי חיים זעירים
המים נקלטים ישירות דרך כל שטח הגוף .אצל בעלי חיים גדולים יותר המים נקלטים
דרך מערכת העיכול ( הפה) ,משתיית מים או דרך מים הנמצאים במזון ,וגם במקרים
מסוימים דרך העור (לדוגמה בקרפדה).
מאזן מים בבעלי חיים
פליטת מים באדם ובבעלי חיים מתבצעת בכמה מנגנונים  :דרך העור  -הפרשת זיעה,
המורכבת בעיקר ממים ,ונפלטת דרך נקבים קטנים בעור .דרך מערכת ההפרשה -
המוציאה עודפים של מים וחומרי פסולת המומסים בהם מן הגוף באמצעות הפרשת
שתן .באדם המים מהווים את מרבית הנפח של ההפרשה אך ישנם בעלי חיים המפרישים
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שתן מרוכז מאוד .בתהליך הנשימה  -האוויר שאנו נושפים מכיל אדי מים שמקורם
בריאות.
המים הנקלטים בגופם של האדם ובעלי החיים רב-תאיים גדולים מובלים אל תאי הגוף
באמצעות מערכות הובלה  .ממערכות ההובלה המים מגיעים אל התאים בתהליך פעפוע
(דיפוזיה).
השפעת גורמים סביבתיים על עומס החום
הזיעה אינה מקררת את הגוף כשהיא נפלטת אלא רק כשהיא מתאדה .התאדות הזיעה
מהגוף מושפעת משלושה גורמים :טמפרטורה ,לחות האוויר והרוח.
 .1טמפרטורה גבוהה של הסביבה מגבירה את התאדות המים מן הגוף  .2 .לחות האוויר -
כמות אדי המים הנמצאים באוויר  -משפיעה אף היא על ההתאדות  :כאשר האוויר רווי
באדי מים ,כלומר ,מכיל את כל כמות אדי המים האפשרית ,הוא אינו יכול לקלוט יותר
אדי מים ולכן אין התאדות  .כאשר לחות האוויר קטנה יותר ההתאדות מתאפשרת .3 .
הרוח מרחיקה את האוויר הרווי באדי מים מן הגוף ולכן האוויר בקרבת הגוף לח פחות
השילוב בין שלושת גורמים אלה קובע את קצב
וההתאדות גוברת .אצל האדם -
התאדות הזיעה ואת קצב התקררות הגוף ,כלומר את עומס החום.

שמירה על מאזן חום בגוף האדם
מאזן חום  -שמירה על
בגופם של יצורים חיים כמו האדם יש צורך בשמירה על
טמפרטורת גוף קבועה  .במצב של פעילות גופנית או טמפרטורה חיצונית גבוהה עולה
הטמפרטורה של הגוף.
בגוף האדם קיימים מספר מנגנונים לשמירה על מאזן החום :
הזעה  -בתהליך ההזעה מים מופרשים אל פני העור ומתאד ים,כלומר ,עוברים ממצב
 .תהליך זה צורך חום  ,הנלקח מסביבת הנוזל
צבירה של נוזל למצב צבירה של גז
המתאדה .מסיבה זו התאדות הזיעה מעל פני העור גורמת להורדת טמפרטורת הגוף .
הסעת חום  -נוזל הדם שזורם בגוף מסיע אתו חום ממקום למקום ומסייע בשמירה על
טמפרטורת גוף קבועה  .כאשר טמפרטורת הגוף עולה מתרחשים שינויים בזרימת הדם :
כלי הדם ההיקפיים  -הנמצאים בשטח ההיקף של הגוף (בעור) מתרחבים ,ודם המסיע
אתו חום מהאיברים הפנימיים שבגוף מגיע אל העור  .החום נפלט לסביבה וטמפרטורת
הגוף יורדת.
רעידות שרירים (צמרמורת) ונקישות שיניים  -במצב של ירידת טמפרטורת הגוף
מתרחשות רעידות שרירים היוצרות חום ומעלות את טמפרטורת הגוף .
הקשר בין מאזן המים למאזן החום בגוף האדם
עליית הטמפרטורה של הגוף במצבים של טמפרטורה חיצונית גבוהה ופעילות גופנית
גורמת להגברת ההזעה  ,החיונית לקירור הגוף  .הגברת פליטת המים באמצעות ההזעה
משפיעה על מאזן המים בגוף ועלולה להביא למצב של התייבשות .מצב של התייבשות
מוגדר כמצב בו חסרים מים בגוף בשיעור של  5%או יותר ממסת הגוף  .מכת חום שבה
טמפרטורת הגוף עולה ל  40-41מעלות צלסיוס  .מכת חום יכולה להתרחש כתוצאה
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מהתייבשות או במצבים בהם למרות שתייה מספקת ,הגוף אינו מצליח להיפטר מעודפי
ללכת למרות תנאי
החום .למשל ,קרו מקרים של חיילים שאיבדו את דרכם והמשיכו
שרב קשים .המשך המאמץ הגופני גרם להם למצב של מכת חום למרות שעדיין היו להם
מים.
כדי לשמור על מאזן מים ומאזן חום תקינים בתנאים אלה צריך לאמץ כללי התנהגות
מתאימים :א .הפחתת התחממות הגוף  -מנוחה ,צל ,כניסה לחלל מקורר ;.ב .הגברת
התאדות הזיעה; הוספת מים לגוף על ידי שתייה מרובה .

מאגר משימות הערכה
פריטי הערכה ברמת ידע
 .1לאיזה מהשינויים הבאים בגוף האדם תצפו בזמן עלייה מהירה במדרגות? (סמנו
את כל האפשרויות הנכונות)
א.
ב.
ג.

הגברת קצב הלב
הגברת זרימת הדם למעיים
הקטנת קצב הנשימה

ד.

הרחבת כלי דם בעור.

 .2השלימו את המילים החסרות מתוך מחסן המילים בפסקה הבאה.
מחסן מילים :לב ,חמצן ,פחמן דו-חמצני ,מזון ,דם ,נשימה.

בזמן ריצה ,השרירים מתאמצים .תאי השריר צורכים יותר ______ ו _______ -ופולטים
יותר ____________ ופסולת .קצב ה_____ עולה ומאפשר להגביר את זרימת ה_______
אל התאים .קצב ה________ עולה ומאפשר לספק יותר חמצן אל התאים ולפנות מהם יותר
פחמן דו-חמצני ופסולת.
 .3אילו מערכות בגוף האדם משתתפות בפעולת הריצה?
א.

מערכת התנועה  -השלד והשרירים בלבד.

ב.

מערכת ההובלה  -הלב ,הדם וכלי הדם.

ג.

מערכת הנשימה.

ד.

כל המערכות הללו ומערכות נוספות ,כמו מערכת העצבים והעור.

 .4איזו מערכת קולטת מזון ומים ומעבירה אותם אל הדם?
א.

מערכת הנשימה

ב.

מערכת העיכול

ג.

מערכת ההובלה

ד.

מערכת ההפרשה
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 .5איזו מערכת אחראית גם קולטת חומרים מהסביבה וגם פולטת אליה חומרים?
א.

מערכת העצבים

ב.

מערכת ההפרשה

ג.

מערכת הנשימה

ד.

העור

 .6איזו מערכת קולטת מידע ובהתאם לצורך ,מפעילה מערכות שונות בגוף?
א.

מערכת ההובלה

ב.

מערכת העצבים

ג.

מערכת התנועה

ד.

מערכת העיכול

 .7איזו מערכת אחראית רק על סילוק חומרים מן הגוף?
א.

מערכת ההפרשה

ב.

מערכת העיכול

ג.

מערכת הנשימה

ד.

מערכת ההובלה

 .8השלימו את המושגים במקומות המתאימים בתרשים.
המושגים :מערכת הנשימה ,מערכת ההובלה ,חמצן ,מזון ,מערכת העיכול ,תאים.

הגוף זקוק ל:

הנקלטים על ידי -

1

2

3

4

5
מובלים באמצעות -

6

ומגיעים אל ה -

 .9החמצן הנשאף דרך האף מגיע לריאות ,ומשם הוא:
א .ממשיך בתעלות אוויר ללב.
ב.

ממשיך בתעלות אוויר אל תאי הגוף.

ג.

נספג אל הדם .ד .יוצא בחזרה בנשיפה .
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 .01השלימו במשפטים הבאים את המילה 'שאיפה' או 'נשיפה'.
א.

כאשר האוויר יוצא מהריאות זוהי ______________

ב.

כאשר האוויר נכנס לריאות זוהי _______________.

ג.

בית החזה מתרחב ב _____________ .

ד.

בית החזה חוזר לגודלו הקודם ב _______________.

 .11איזה תפקיד יש לסרעפת בתהליכי השאיפה והנשיפה?
א.

הסרעפת מגבירה ומאיטה את השאיפה

ב.

הסרעפת מכווצת את הריאות בשאיפה

ג.

הסרעפת מקטינה ומגדילה את חלל בית החזה

ד.

הסרעפת דוחפת את הצלעות למעלה ולמטה

 .21לפניכם מפה אלמת של מערכת הנשימה .רשמו את שמות חלקיה העיקריים של
מערכת הנשימה במקומות המתאימים במפה .העזרו במחסן המילים.
מחסן מילים :ריאות ,קנה ,סימפונות ,סרעפת ,פתחי הנשימה (אף ופה).

-1

-4

-2
-3

-5
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לפניכם מפה אילמת של מערכת העיכול .רשמו את שמות חלקיה העיקריים של
.31
מערכת העיכול במקומות המתאימים במפה .העזרו במחסן המילים.
מחסן מילים :מעי גס ,כבד ,פה ,קיבה ,לבלב ,ושט ,מעי דק

-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7

 .41למערכת העיכול שני תפקידים עיקריים :פירוק המזון וספיגת חומרי המזון אל
הדם .באילו מהחלקים הבאים מתרחשת ספיגת המזון?
א.

הפה

ב.

הושט

ג.

המעיים

ד.

הקיבה

 .51באילו מהחלקים הבאים במערכת העיכול מתרחש פירוק המזון?
א.

בפה

ב.

במעיים

ג.

בקיבה

ד.

א' ,ב' ,וג' נכונים.

 .61המעי הדק ארוך ומפותל מאוד .מבנה זה מגביר את:
א.

פירוק המזון.

ב.

ספיגת מרכיבי המזון.

ג.

הובלת מרכיבי המזון לתאים.

ד.

חיתוך המזון לחתיכות קטנות.
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 .71כאשר מכופפים את המרפק ,פועלים העצמות והשרירים שבזרוע כמנגנון.
לאיזה מנגנון מכני פשוט זה דומה?
א.

מישור משופע

ב.

גלגלת

ג.

יתד

ד.

מנוף

 .81סמנו" :נכון" או "לא נכון" .אם סימנתם "לא נכון" הסבירו מדוע המשפט אינו
נכון.
א.
ב.

כל תנועה מתרחשת בעקבות התכווצות של שריר  .נכון/לא נכון ______
כל השרירים בגופנו מחוברים לשלד .נכון/לא נכון

ג.

השלד נותן לגוף את הצורה.

ד.

תפקיד השלד הוא רק לאפשר תנועה.

_______________

נכון/לא נכון _________________
נכון/לא נכון _______________

 .91לעצמות השלד תפקידים שונים וביניהם :הגנה על אברים פנימיים ,תנועה ויציבה.
לפניכם רשימה של חמישה סוגי עצמות:
עצמות הגולגולת ,עצמות הרגליים ,צלעות בית החזה ,עצמות כפות הידיים,
עצמות הלסת התחתונה.
רשמו את שמות העצמות במקום המתאים בטבלה לפי תפקידיהן.
שימו לב :משבצת אחת בטבלה תישאר ריקה.
ב .תנועה ויציבה

א .הגנה על איברים
פנימיים

 .02כאשר אדם רואה חפץ מסוים  -מה מעביר את המסר מהעין למוח?
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

העורקים
הבלוטות
השרירים
העצבים
הוורידים
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פריטי הערכה ברמת יישום
 .12קטע המידע הבא מתאר את תהליך שאיפת האוויר לריאות.
מידע :שאיפה
פעולת השאיפה מתחילה במוח .מרכז הנשימה במוח פוקד על הסרעפת ועל שרירי הנשימה להתכווץ.
כששרירי הנשימה מתכווצים ,הצלעות נעות למעלה ולצדדים .התכווצות הסרעפת ,יחד עם התכווצות
שרירי הנשימה ,גורמת להתרחבות של בית החזה .בעקבות כך מתרחבות גם הריאות ,הנפח שלהן גדל
ולחץ האוויר בתוכן יורד .הפרש הלחצים בין האוויר שבחוץ לבין האוויר שבריאות גורם לאוויר
מבחוץ לחדור לתוך הריאות .החמצן שבאוויר מפעפע דרך דפנות נאדיות הריאה אל הדם ,הזורם
בנימי הדם המקיפים את הנאדיות .משם החמצן מובל לכל חלקי הגוף.

א.

על פי מידע זה  -אילו איברים וחלקים בגוף האדם נוטלים חלק בפעולת
השאיפה?

ב.

מהו תפקודו של כל איבר/חלק בפעולת השאיפה ולאיזו מערכת הוא שייך?
ארגנו את המידע בטבלה הבאה:

שם האיבר/חלק

תפקודו בפעולת השאיפה

לאיזו מערכת הוא שייך?

ג .הסבירו :כיצד מסייעת דוגמה זו להבנה של חשיבות שיתוף הפעולה בין המערכות
בגוף?
 .22איבן פאבלוב היה חוקר רוסי ,אשר התעניין במיוחד ב מערכת העיכול ,ונעזר
לצורך מחקריו בכלבים .הוא שם לב ,שבכל פעם שהוא מגיש לכלבים מזון ,הם
מפרישים רוק .פאבלוב רצה לבדוק ,האם גם גירויים אחרים ,נוסף על מראה
המזון ,יכולים להשפיע על הפרשת הרוק .הוא בחר בצלצול פעמון :בכל פעם
שהגיש לכלבי הניסוי שלו מזון ,הוא גם צלצל בפעמון .לאחר זמן מה ,הגיע יום
המבחן :הוא ניגש לכלבים וצלצל בפעמון ,מבלי להגיש להם מזון .גם הפעם
הפרישו הכלבים רוק !
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מה הוכיח הניסוי של פבלוב?
א.

שיש קשר בין מערכת העיכול למערכת הנשימה.

ב.

שיש קשר בין מערכת העיכול להפרשת רוק.

ג.

שיש קשר בין מערכת העיכול למערכת העצבים.

ד.

שיש קשר בין צלצול פעמון לעיכול המזון.

 .32העצמות בגופנו בנויות ,כמו שאר חלקי הגוף ,מתאים .האם תצפו למצוא כלי דם
בעצמות? הסבירו מדוע.
 .42אורנה טסה מישראל לעיר קיטו שבמדינת אקוודור ,הנמצאת בגובה של כ2850 -
מ' מעל פני הים .בגובה רב זה האוויר דל בחמצן.
לאילו תופעות ניתן לצפות בגופה? הסבירו את תשובתכם.
א.

הגברת קצב הנשימה

ב.

הגברת קצב הלב

ג.

עייפות שרירים

ד.

כל התופעות הללו גם יחד

 .52קבוצה גדולה של אנשים נמצאת בחדר סגור במשך זמן ממושך.
א .כיצד ישתנה הרכב האוויר לאחר זמן מה?
א .רמת הפחמן הדו-חמצני ורמת החמצן ירדו.
ב .רמת הפחמן הדו-חמצני ורמת החמצן יעלו.
ג .רמת הפחמן הדו-חמצני תעלה ורמת החמצן תרד.
ד .רמת הפחמן הדו-חמצני תרד ורמת החמצן תעלה.
ב .איזה מבין התהליכים הבאים בגוף האדם אחראי לשינוי בהרכב האוויר בחדר?
 .1פירוק המזון במערכת העיכול.
 .2הפקת אנרגיה בתאי הגוף.
 .3זרימת הדם בכלי הדם.
 .4אין קשר בין תהליכים המתרחשים בגוף לבין הרכב האוויר.
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 .62הסבירו :מדוע בריא יותר לנשום דרך האף מאשר דרך הפה?
 .72כאשר לועסים פרוסת לחם במשך זמן מה ,מרגישים בטעם מתוק .איזה תהליך,
השייך לתהליך העיכול ומתרחש בפה ,מסביר תופעה זו?

פריטי הערכה ברמת הנמקה
 .82גם נאדיות הריאה וגם דפנות המעי הדק עטופות בנימי דם רבים.
הסבירו :מהי החשיבות של ריבוי נימי הדם באיברים אלה?
 .92הריאות בנויות מאלפי נאדיות זעירות .בדפנות המעי הדק יש אלפי בליטות
קטנות ,הנקראות :מוריגים.
א.

מה המשותף לשתי התופעות הללו?

ב.

מהו הקשר בין המבנה והתפקוד בכל אחת מתופעות אלה?

 .03בטבלה שלפניכם מוצגים נתונים על כמות הדם (במ"ל) הזורמת במשך דקה
בחלקי גוף שונים באדם ,כשהגוף נמצא בשלושה מצבים שונים.
חלקי
הגוף/הפעילות

מנוחה

פעילות קלה

פעילות נמרצת

מוח

750

750

750

שריר הלב

250

350

750

שרירי השלד

1200

4500

12500

עור

600

1500

1800

מעיים ואיברים
פנימיים

1400

1100

600

ענו על השאלות הבאות על פי הטבלה:
תארו מה קורה לכמות הדם הזורמת לאיברים השונים בזמן פעילויות שונות .
א.
הסבירו מדוע התרחש השינוי בכמות הדם המוזרמת בזמן הפעילויות השונות :
ב.
 .1לשריר הלב.
 .2לשרירי השלד.
 .3לעור.
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 .13ידוע כי מי סיד צלולים הם תמיסה שקופה שהופכת ללבנה-עכורה בנוכחות פחמן
דו-חמצני.
תלמידים בצעו את הניסוי הבא:
הם מילאו שתי מבחנות עד מחציתן במי סיד צלולים  .למבחנה א' הוסיפו חמישה זרעים
שהושרו קודם לכן במים ,ואילו את מבחנה ב ' השאירו ללא טיפול  .כעבור יום גילו שמי
הסיד במבחנה אליה הוכנסו הזרעים הפכו ללבנים  ,ואילו במבחנה ב' נשארו מי הסיד
צלולים.
 .1מה מטרת הניסוי?
א .לבדוק מה קורה לפחמן דו -חמצני בנוכחות מי סיד צלולים .
ב .לבדוק מה קורה למי סיד צלולים בנוכחות פחמן דו חמצני .
ג .לבדוק האם הזרעים פולטים פחמן דו -חמצני.
ד .לבדוק מה קורה לזרעים בנוכחות מי סיד צלולים .
 .2מהי מבחנת הביקורת ומהי מבחנת הניסוי?
א.
ב.
ג.

המבחנה עם הזרעים היא מבחנת הניסוי  ,והמבחנה ללא הזרעים היא מבחנת
הביקורת.
המבחנה ללא הזרעים היא מבחנת הניסוי  ,והמבחנה עם הזרעים היא מבחנת
הביקורת.
שתי המבחנות הן מבחנות ניסוי  .אין בניסוי זה מבחנת ביקורת .

 .3סמנו באילו מקרים נוספים יעכירו מי סיד צלולים .הסבירו את בחירתכם .ניתן
לסמן יותר מתשובה אחת.
א .אם ננשוף לתוכם.
ב .אם נכוון לעברם זרם אוויר חם .
ג .אם נשים בתוכם אבן.
ד.

אם נשים בתוכם דגים.
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תת הנושא - 2מערכת ההובלה
פריטי הערכה ברמת ידע
 .23מהו התפקיד העיקרי של תאי הדם האדומים?
א .להילחם במחלות בגוף .
ב .להוביל חמצן לכל חלקי הגוף .
ג .לסלק פחמן חד-חמצני מכל חלקי הגוף .
ד .לייצר חומרים אשר גורמים לקרישת דם .
 .33אילו מהבאים הם מתפקידי הדם? סמנו את כל האפשרויות הנכונות.
א .הגנה מפני מחלות
ב .עיכול מזון
ג .הרחקת חומרי פסולת מהתאים
ד .הבאת חמצן לחלקי הגוף השונים .
 .43אילו מהתכונות הבאות מאפיינות תאי דם לבנים? סמנו את כל האפשרויות הנכונות.
א .הכושר לבליעת חיידקים
ב .הכושר לתנועה עצמית
ג .הכושר להובלת חמצן
ד .הכושר ליצירת נוגדנים
 .53איזה מרכיב תופס את החלק הגדול ביותר מנפח הדם?
א .תאי דם אדומים
ב .תאי דם לבנים
ג .חמצן
ד .נוזל הדם (פלסמה).
 .63תאי דם אדומים הם גמישים .תכונה זו מאפשרת להם -
א.

לצאת בקלות מכלי הדם.

ב.

לעבור בקלות בכלי הדם הצרים.

ג.

להיכנס בקלות לתאי הגוף.

ד.

לקשור אליהם יותר חמצן.

 .73השלימו בטבלה את התפקיד של כל אחד מתאי הדם .
תאי דם אדומים

תאי דם לבנים

טסיות דם
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 .83כיצד בנוי לב האדם?
א.

חלל אחד ושני כלי דם

ב.

שני חללים ושני כלי דם

ג.

שלושה חללים וכלי דם אחד

ד.

ארבעה חללים וארבעה מסתמים.

 .93מהו תפקידם של המסתמים בלב האדם?
א.

למנוע יציאה של דם מן הלב אל העורקים.

ב.

למנוע חזרה של דם מן החדרים לעליות ומהעורקים לחדרים.

ג.

למנוע ערבוב בין דם עשיר בחמצן לבין דם עשיר בפחמן דו-חמצני.

ד.

לווסת את לחץ הדם בעורקים.

 .04אילו מהפגיעות הבאות קשורות למחלת טרשת העורקים? שימו לב :ניתן לסמן יותר
מתשובה אחת.
א.

התקף לב

ב.

סתימה במעיים

ג.

פגיעה במסתמי הלב

ד.

שבץ מוחי

 .14רשמו  3המלצות להתנהגות ,העשויה להפחית את הסיכון למחלות לב.
____________________________________________ .1
____________________________________________ .2
________________________________________________________________ .3
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,

 .24לפניכם ציור של נימת דם ושל תאים

הנמצאים מסביב

תאי הגוף

דם בתוך נימת הדם

לה.

נימת דם

חומרים יוצאים מהדם ועוברים אל התאים  ,וחומרים אחרים עוברים מהתאים אל הדם .
הביאו דוגמאות לחומרים אלה :
חומרים העוברים מן הדם אל התאים

חומרים העוברים מן התאים אל הדם

 .34לפניכם ציור של נימת דם ושל נאדית אוויר אחת בריאות.
איזה חומר עובר מן האוויר שבנאדיות הריאה לדם שבנימת הדם ,ואיזה חומר עובר מן הדם

לאוויר?
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 .44אילו חומרים עוברים את דפנות הנימים  ,הסמוכים למעי הדק במערכת העיכול  ,ובאיזה
כיוון?
 .54עורקים הם:
א .כלי דם המובילים דם אל הלב
ב .כלי דם המובילים דם מן הלב
ג .כלי דם בהם זורם דם עשיר בחמצן
ד .כלי דם בהם זורם דם אדום
 .64ורידים הם:
א .כלי דם המובילים דם אל הלב
ב.
ג.
ד.

כלי דם המובילים דם מן הלב
כלי דם בהם זורם דם עשיר בחמצן
כלי דם בהם זורם דם כחול

פריטי הערכה ברמת יישום

 .74הסבירו :מהו הקשר בין טרשת עורקים לבין התקף לב?
 .84בטיפוס על הר ,שרירי הרגליים מופעלים והנשימה מואצת .כדי לפעול כנדרש,
שרירי הרגליים זקוקים לאספקה מוגברת של חמצן.
מהו המסלול שיעשה חלקיק של חמצן ,הנקלט בגוף עד שיגיע אל שרירי הרגליים? -
סדרו את התחנות הבאות ברצף הנכון :תאי השריר ,לב ,עורקים ,ורידים ,ריאות ,נימי
דם.
 .94מה המסלול שתעבור מוליקולה של פחמן דו-חמצני שנוצרה בשריר היד ,עד
שתיפלט מהגוף?
סדרו את התחנות הבאות ברצף הנכון :תאי השריר ,לב ,עורקים ,ורידים ,ריאות ,נימי
דם.
 .05ידוע כי אצל אנשים ,החיים בהרים גבוהים ,שהאוויר בהם דל בחמצן ,ניתן למצוא
מספר גדול יותר של תאי דם אדומים בדם מאשר אצל אנשים ,החיים באזורים
נמוכים ,בהם כמות החמצן באוויר גדולה יותר.
הסבירו :מה היתרון של תופעה זו בגוף האדם?
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 .15בבדיקת דם שנערכה לאורי נמצא כי מספר תאי הדם הלבנים גבוה במידה נכרת .
תוצאה זו יכולה להצביע על:
א .חוסר ברזל
ב .לחץ דם גבוה
ג .חדירת חיידקים לגוף
ד .חוסר שינה ועייפות
.25

אנשים החולים באנמיה (חוסר בתאי דם אדומים ) סובלים לעתים קרובות
מעייפות ומחולשה  .הסבירו מדוע.
 .35מהו הליקוי העלול להתפתח אצל תינוק שגופו אינו מסוגל לייצר תאי דם לבנים ?
א.

קשיים בהובלת החמצן

ב.

ירידה ברמת ההתנגדות למחלות מדבקות

ג.
ד.

קרישה איטית מדי של הדם
עלייה בלחץ הדם

 .45דופן העורקים היא שרירית ועבה  .דופן הנימים היא דקה מאוד  .הסבירו כיצד
מתאימות תכונות אלה לתפקודם של כל אחד מסוגי כלי הדם.
 .55תינוקות מסוימים נולדים עם מום ובו קיים חור במחיצה המפרידה בין שני חלקי
הלב  -הימני והשמאלי .מדוע חשוב לתקן מום זה?

פריטי הערכה ברמת הנמקה
 .65השריר בחדר השמאלי של הלב ,המזרים דם למחזור הדם המערכתי (הגדול) ,עבה
יותר מהשריר בחדר הימני ,המזרים דם למחזור הריאתי (קטן) .הסבירו מדוע.
 .75לפניכם ניתוח תוצאות מחקר בנושא מניעת מחלות לב כליליות אצל נשים.
במחקר נאספו פרטים על אורח החיים של הנשים ועל התפתחות מחלות אצלן
במשך כ 18-שנים.
הטבלה מציגה את הנתונים שחושבו לגבי הסיכון לחלות במחלת לב כלילית על פי
גורמי הסיכון השונים.
התבוננו בטבלה וענו על השאלות:
א.

פי כמה גדל הסיכון למחלות לב אצל נשים שאינן עוסקות בפעילות גופנית (עוסקות
בפעילות גופנית רק כשעה בשבוע) לעומת מי שעוסקת בפעילות גופנית כמחצית השעה
ביום?

ב.

פי כמה גדל הסיכון למחלות לב אצל נשים מעשנות?

ג.

הסבירו את המשפט" :כגורם סיכון יחיד למחלות לב כליליות ,העישון הוא המסוכן
ביותר".
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ד.

תארו את אורח החיים של אישה שנמצאת בדרגת סיכון נמוכה למחלת לב כלילת .מה
היא עושה? מה היא אינה עושה?

גורם הסיכון

אורח החיים

הסיכון לחלות
במחלת לב

תזונה

תזונה שאינה
בריאה

פי  1.9לעומת מי
שתזונתה בריאה

פעילות גופנית (כמה
שעות בשבוע)

פחות מ1-

פי  1.41לעומת מי
שעוסקת בפעילות
גופנית חצי שעה
ביום

בין  1ל2.2

פי  1.23לעומת מי
שעוסקת בפעילות
גופנית חצי שעה
ביום

בין  2.3ל3.5

פי  1.18לעומת מי
שעוסקת בפעילות
גופנית חצי שעה
ביום

מעל 30

פי  1.57לעומת מי
שה BMIשלה קטן
מ25-

בין  25ל29.9

פי  1.3לעומת מי
שה BMIשלה קטן
מ25-

מעל 15

פי  5.48לעומת מי
שאינה מעשנת

בין  1ל14-

פי  3.12לעומת מי
שאינה מעשנת

השמנה (מבוטאת
ב - BMIהיחס בין
משקל הגוף
בקילוגרמים לבין
ריבוע הגובה
במטרים)
עישון (מספר
סיגריות ליום)

פריטי הערכה ברמת ידיעה
 .85המים בגוף האדם נמצאים:
א .במערכת העיכול ובמערכת ההפרשה בלבד.
ב .בבלוטות הרוק ובבלוטות הזיעה בלבד.
ג .בכל אחד מתאי הגוף וברווחים שבין התאים.
ד .בכל הרקמות של הגוף חוץ מאשר בעצמות ובשיניים
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 .95איזה מהתהליכים הבאים מתרחש בגוף האדם כאשר הזיעה מתאדה מעל -פני
העור?
א .ירידה בטמפרטורת הגוף .
ב .עלייה בטמפרטורת הגוף .
ג .מעבר של גז למצב צבירה נוזל .
ד .קליטה של חום מהסביבה לגוף .
 .06באילו תהליכים נפלטים מים מגוף האדם?
א .הזעה ונשימה
ב .הזעה בלבד
ג .נשימה ועיכול מזון
ד .הזעה ואכילה
. .16הגורמים המשפיעים על עומס חום הם:
א .לחות האוויר ומידת זיהום האוויר.
ב .לחות האוויר וטמפרטורת האוויר.
ג .לחץ האוויר וטמפרטורת האוויר.
ד .לחץ האוויר ומידת זיהום האוויר.
 .26מתי עלול הגוף להתייבש?
א.

כאשר כמות המים הנקלטת בגוף גדולה מכמות המים הנפלטת ממנו

ב.

כאשר כמות המים הנקלטת בגוף קטנה מכמות המים הנפלטת ממנו .

ג.

כאשר כמות המים הנקלטת בגוף שווה לכמות המים הנפלטת ממנו

ד.

אין קשר בין התייבשות הגוף לבין כמויות המים הנקלטות בו ונפלטות ממנו

 .36התרחבות של כלי דם הקרובים לפני העור והפרשת זיעה גורמות ל:
א.

דילול נוזל הדם בגוף

ב.

התכווצות שרירים בגוף.

.
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ג.

עליית הטמפרטורה של הגוף.

ד.

פיזור עודף חום מן הגוף.

 .46כשאנו מורחים כוהל על היד ,אנו חשים בקרירות ,משום:
א.

שטמפרטורת הכוהל נמוכה יותר מטמפרטורת הסביבה .

ב.

שהכוהל הוא חומר צורב  ,והצריבה גורמת לנו להרגשה קרירות .

ג.

שהכוהל מתאדה במהירות ולכן מקרר את גופנו .

ד.

שהכוהל חומר מחטא וכל חומר חיטוי גורם לנו הרגשת קרירות .

 .56לפניכם ארבעה שלבים בתהליך ההזעה .סדרו את השלבים בסדר הנכון .ליד
השלב הראשון רשום המספר  .1רשמו את המספר  2ליד השלב השני וכן הלאה.
_______ מופרשת זיעה
___ ____1נעשית פעילות גופנית מאומצת
_______ בתאי הגוף נוצר חום  ,וטמפרטורת הגוף עולה
_______ בגוף נוצר מחסור במים

 .66באילת לחות האוויר נמוכה יותר מאשר בתל אביב .ביום חם אורי מבלה באילת
ונועה מבלה בתל אביב.
א.

נועה מתלוננת שהיא מזיעה מאוד ואילו אורי טוען שהוא אינו מזיע
כלל .האם אורי צודק? הסבירו את תשובתכם.

ב.

מי משניהם חשוף יותר לסכנה של התייבשו ת? הסבירו את תשובתכ ם.

ג.

מי משניהם חשוף יותר לסכנה של מכת חום? הסבירו את תשובתכם.

 .76אדם בריא ,הלבוש בהתאם לעונה ,נמצא בסביבה שהטמפרטורה בה . 10°C
מה תהיה טמפרטורת הגוף שלו לאחר שעתיים?
א.

בערך 40 C

ב.

בערך 37 C

ג.

בערך 27 C

ד.

בערך 10 C
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פריטי הערכה ברמת הנמקה
 .86תלמידים מתכננים לצאת לטיול ביום חם .
הַ ְמלִ יצו להם על שלושה כללי התנהגות שיש להקפיד עליהם על -מנת לשמור על
מאזן מים תקין בגופם .נמקו את המלצותיכם .
א.
ב.
ג.

_________________________________________________________
 .96במעבדה מדדו את קליטת המים בגופו של רוני ואת פליטת המים מגופו.
המדידה נמשכה ארבעה ימים ,ובכל יום תנאי המדידה היו שונים .בטבלה
שלפניכם מוצגים נתונים מן המדידה:
מאזן המים בגופו של רוני בארבעת הימים

א.השלימו בשורה התחתונה בטבלה האם מאזן המים בגופו של רוני בכל אחד מן הימים היה:
חיובי ,שלילי או תקין (מאוזן(.
ב  .הטבלה מציגה את מאזן המים בגופו של רוני .איזה תהליך (נשימה ,הפרשת שתן או הפרשת
זיעה) גרם לשינויים הגדולים ביותר בפליטת המים בין ימי השבוע?
ג  .מה היה יכול לגרום לשינויים בתהליך פליטת המים שציינתם בסעיף ב'
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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 .07הטבלה שלפניכם מציגה נתונים על הפעילות של ארבעה ילדים באזור מדברי .

א.

מי מהילדים איבד את כמות המים הקטנה ביותר בתהליך ההזעה בזמן פעילותו

ב.

הניחו כי ההזעה בגופו של אוהד פחתה מאוד .

 .1מה קרה לטמפרטורת גופו לאחר זמן מה ? ___________
 .2הסבירו מדוע.
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
 .17א .סמנו את האפשרות המתאימה ליד כל אחד מההיגדים הבאים:
היגדים

נכון לא
נכון

 .1שתיית עודפי מים עלולה לגרום להשמנה  -הגוף הופך את המים לשומן.
 .2אדם הסובל משילשול חייב לשתות הרבה נוזלים כדי שלא ייפגע מאזן המים
בגופו.
 .3פרוסת לחם קלוי (טוסט) מכילה פחות קלוריות מפרוסת לחם טרי כי
הטוסט מכיל פחות מים.
 .4ליד הים מזיעים יותר מאשר במדבר כי האוויר ליד הים לח יותר.
 .5חקלאי העובד בשדה ביום חם צריך לשתות כמות מים גדולה יותר מאשר
אדם העובד באותו יום בחדר ממוזג.
 .6כדאי להרבות באכילת פירות וירקות טריים בתנאים של הזעה מוגברת.
ב .הסבירו את תשובתכם להיגדים  2ו.4-
 .27בחופשת הקיץ מתוכננת משלחת של סטודנטים לארכיאולוגיה  ,לצאת לחפירה
ארכיאולוגית בתוואי המיועד לכביש  6בנגב .עבודת החפירות היא עבודה פיזית
קשה ,המתחילה בשעות הבוקר המוקדמות ונמשכת עד השקיעה .בשעות
הצהריים החמות החופרים נחים או שוהים בצל ועוסקים בפעילות קלה יותר של
מיון המוצגים ורישומם .האחראי על המשלחת ,מר דרום ,מנסה להיערך בצורה
הטובה ביותר להתמודדות עם קשיי האקלים .לשם כך ,הוא אסף נתונים על
השפעת התנאים במדבר על גוף האדם.
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בתרשים שלפניכם מוצגים חלק מהנתונים שאסף מר דרום.

א .אדם ביצע פעילות מאומצת בטמפרטורה של  .35°Cמה נפח המים הקטן ביותר
(המינימלי) הדרוש לו ביממה ,כדי שמאזן המים שלו לא יפגע?
ב .ביום מסוים נמדדה טמפרטורה של  25°Cונמצא כי נותרו לכל חופר רק  5ליטר מים
לשתייה .לאיזה סוג פעילות יכוון מר דרום את החופרים באותו יום? הסבירו.
ג .ביום שבו שררה טמפרטורה של  45°Cהמליץ מר דרום לחופרים על מנוחה במשך היום.
היעזרו בנתונים כדי להסביר מדוע.
 .37מר דרום אסף נתונים גם על הדרכים השונות לפליטת מים מגופו של אדם.
הנתונים מוצגים בתרשים הבא:
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א .כמות המזון היומית של אותו אדם מכילה  750מ"ל מים .מהי כמות המים (במ"ל) שעליו
לשתות כדי לשמור על מאזן מים תקין? הסבירו.
ב .הסבירו מדוע האדם מאבד מים גם בעת שינה.
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מערכות ותהליכים בגוף האדם – תרגיל הריצה
פיתוח :צוות המרכז הארצי מוט חט"ב
מה קורה לגוף בשעת ריצה?
חישבו על כל התופעות או התחושות היכולות להופיע
והתייחסו להוראות בהמשך.

 .1רשמו את התופעות בשורת המשבצות הראשונה בתוך התרשים שלפניכם.

תוכלו להוסיף משבצות במידת הצורך.
 .2אילו מערכות מעורבות בכל אחת מהתופעות או התחושות שרשמתם?
 רשמו אותן בשורת המשבצות השנייה . .3את שורת המשבצות השלישית תשלימו במהלך השיעורים הקרובים.

 .1תופעות

 .2מערכות
שקשורות
בתופעה
 .3תפקיד המערכת

השלימו בשורת המשבצות השלישית ,את המשבצת שמתחת למערכת ההובלה :הגברת
זרימת הדם.
 .4אם כל המערכות שרשמתם בשורה שנייה מעורבות בתופעות הקשורות לריצה ,מה
לדעתכם הקשר בין המערכות הללו?
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א .מבוא :מערכות בגוף האדם
גוף האדם הינו מערכת הבנויה מתת-מערכות שונות .כל תת מערכת היא מערכת בפני עצמה .לתת-
מערכות אלה אנו קוראים בדרך כלל מערכות בגוף האדם .מערכות אלה הן :העצבים ,ההובלה
(דם) ,השלד ,השרירים ,הנשימה ,העיכול ,ההפרשה ( השתן) ,הרבייה ,ההפרשה הפנימית
(ההורמונאלית) ויש המתייחסים גם אל העור כאל מערכת.
החלוקה המקובלת למערכות היא חלוקה על-פי תפקוד ,למשל :למערכת השרירים תפקיד
בתנועה ,למערכת העצבים תפקיד בתאום .עם זאת ,חשוב להדגיש ,כי תהליך/פעולה מסוימת
תלויה תמיד בשיתוף פעולה בין מערכות שונות .לדוגמא ,תהליך הנשימה אינו יכול להתרחש ללא
שיתוף פעולה בין מערכת הנשימה לבין מערכות השלד ,השרירים ,העצבים וההובלה  .תנועה היא
תוצאה של שיתוף פעולה הדוק בין מערכות העצבים ,השלד ,השרירים ,וכן הלאה.
חלק מהמערכות ,כגון מערכת הנשימה ,מערכת העיכול ,מערכת ההפרשה ,הן מערכות הממוקמות
באזור מסוים בגוף; חלק מהן  -כגון מערכת השלד ,מערכת השרירים ,מערכת העצבים ומערכת
ההובלה  -מתפרשות על פני כל הגוף.
שרירי הנשימה  -האם הם שייכים למערכת השרירים או למערכת הנשימה? הצלעות  -האם הן
שייכות למערכת השלד או למערכת הנשימה? שרירי הלסת  -האם הם שייכים למערכת השרירים
או למערכת העיכול?
שיתוף הפעולה שבין המערכות השונות המרכיבות את גוף האדם מאפשרים לנו לבצע פעולות
מורכבות ומתוחכמות ,לשרוד בתנאים קשים ,להאריך חיים ולהגיע להישגים רבים .שיתוף פעולה,
קיים גם ביצורים חיים אחרים.
הגוף
ויסות ותיאום בין מערכות
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ב .מערכת הובלה באדם
תעודת זהות למערכת ההובלה:
מיקום בגוף האדם :בכל הגוף
תפקיד המערכת  :מערכת ההובלה מקשרת בין התאים בגוף לסביבה החיצונית ובין התאים לבין
עצמם.
מערכת ההובלה היא מערכת הדם המספקת לתאים חמצן וחומרים שונים הדרושים לתפקודם,
ומסלקת מהם חומרי פסולת שאינם נחוצים לתאים ומזיקים להם.
מערכת ההובלה מקשרת בין מערכות שונות בגוף האדם כגון :מערכת העיכול ,מערכת ההפרשה
ומערכת הנשימה ,לבין חלקי הגוף השונים .
למערכת תפקידים נוספים ביניהם עזרה בשמירה על טמפרטורת גוף קבועה.
מבנה המערכת :מערכת סגורה של צינורות המגיעים לכל חלקי הגוף .המערכת בנויה מהלב
(משאבה) וכלי דם –עורקים ,ורידים ונימים ,המובילים את הדם בחלקי הגוף השונים.
מידע נוסף על מערכת ההובלה:
מבנה מערכת ההובלה מערכת ההובלה מורכבת מהלב ,מצינורות הדם ומהדם עצמו שזורם
בצינורות .מערכת זו משמשת להובלת חומרים ממקום למקום בגוף וכן לויסות חום הגוף .מערכת
הדם נקראת גם מערכת ההובלה של הגוף .
הלב פועל כמו משאבה :כשהוא מתכווץ הוא דוחף את הדם בצינורות חלולים לכל חלקי הגוף.
הצינורות החלולים האלה נקראים כלי-דם .
הדם יוצא מן הלב אל עורק גדול הקרוי אבי העורקים  .העורק הזה מסתעף לעורקים קטנים יותר
ויותר .רשת העורקים המסועפת מגיעה לכל האיברים בגוף .
העורקים הקטנים ביותר נקראים "עורקיקים " .לדופן העורקים חוזק וגמישות הדרושים להם
כיון שהדם המגיע אליהם מהלב מגיע בלחץ גבוה .מכל עורקיק מסתעפים נימי דם רבים.
הדם הזורם בנימים עובר קרוב מאוד לתאי הגוף .דרך הדפנות של הנימים חומרים שונים (כגון:
חמצן ומזון) ,עוברים לתאים .חומרים אחרים (כגון :פחמן דו -חמצני ופסולת) ,עוברים מהתאים
אל הדם שבנימים.
דופן הנימים מורכבת משכבת תאים אחת – שכבת אנדותל .הדופן דקה מאוד ולכן יכולים
החומרים השונים לעבור דרכה .
הנימים היוצאים מהעורקיקים מתחברים בקצותיהם לוורידונים דקים ,ו אלו מתחברים לוורידים
גדולים יותר ,אשר מובילים את הדם חזרה ללב .
עורק הוא ,אם כן ,כלי דם ובו זורם הדם מכוון הלב לכוון תאי הגוף ואילו

וריד הוא כלי דם בו

זורם הדם חזרה לכוון הלב.
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הנימים הם כלי הדם אשר דרך דפנותיהם מתבצע מעבר החומרים מהדם אל התאים ומהתאים
אל הדם .התכווצות הלב מאפשרת את זרימת הדם בצינורות .הרכב הדם – מבנה ותפקיד
הדם הוא תמיסה  ,המורכבת בעיקר ממים  .חלק הדם המכיל את המים  ,בהם מומסים חומרים
שונים (לדוגמה :מרכיבי מזון ומלחים שונים) נקרא :פלסמה .חלקו האחר של הדם מכיל תאי דם
ובהם  3סוגים:
א .תאי הדם האדומים מובילים את החמצן בדם  -הם מכילים את החומר המוגלובין
הקושר אליו את החמצן בריאות ומשחרר אותו בקרבת תאי הגוף .ההמוגלובין קושר גם
חלק מהפחמן הדו-חמצני ומוביל אותו מהתאים לריאות .המבנה של תאי הדם מאפשר
השטוחה כשל
יעילות מקסימלית בכושר נשיאת החמצן :הם חסרי גרעין ,וצורתם
דסקית מאפשרת לתאים רבים להצטופף בשטח קטן וכך להגביר את כמות החמצן
המפעפע לתוכם והנישא על ידם  .גמישותם של תאי הדם האדומים מאפשרת להם לעבור
גם בנימים הדקיקים.
ב .תאי הדם הלבנים הם בעלי תפקיד בהגנה על הגוף מפני גורמי מחלה  -הם מסוגלים
לשנות את צורתם ולצאת מכלי הדם על מנת ל"תקוף" ולנטרל את גורמי המחלה .הם
מתחלקים למספר סוגים .לדוגמא סוג אחד של תאי דם לבנים נקר לימפוציטים מסוג B
והוא משתתף בייצור נוגדנים .
ג .טסיות הדם האחראיות על מנגנון קרישת הדם .הטסיות הן חלקי תא .כאשר כלי דם
נפגע טסיות דם רבות זורמות לאזור הפגוע ויוצרות שם קריש – מעין פקק המורכב
מסיבים של פיברין ,טסיות דם ותאי דם אדומים.
*שימו לב :כי בכל מקום שכתוב דם או מערכת הדם מתכוונים למערכת ההובלה בגוף
האדם.

משימות לתלמידים
 .1קראו את המידע על מערכת ההובלה ,והשלימו בטבלה שלהלן את מיקומם של האיברים
בגוף ,את תפקידם ואת הקשר בין המבנה שלהם לתפקידם .העזרו במקורות מידע כתובים או
מתוקשבים כמו:
מערכת הובלה מתוך לב וליבה -מטח
http://science.cet.ac.il/science/transportation/transport1.asp
מחזור הדם -ויקיפדיה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8_%
D7%94%D7%93%D7%9D
מחזורי הדם -ספריה וירטואלית מטח
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7252
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מצגת על מערכת הדם -סנונית
www.snunit.k12.il/bioteach/upload/.ppt/damtamar.ppt
חפשו והדביקו תמונה של מערכת ההובלה

ההובלה -
התאמה בין
לתפקוד

מערכת
מבנה
שמות אברים/
חלקים /
מרכיבים
ומיקומם בגוף
לב

תפקוד

איבר שרירי ,הפועל כמשאבה
ומזרים דם לכל חלקי הגוף

מיקום בגוף:
__________

התאמה בין מבנה לתפקוד

פרטים נוספים

* הלב הוא איבר שרירי.
* מחולק לארבעה מדורים :שני חדרים
ושתי עליות
בין הצד הימני לשמאלי מפרידה מחיצה

הלב ממוקם בבית
החזה בין הריאות
וגודלו כאגרוף.
קצהו התחתון נוטה

שרירית שאינה מאפשרת מעבר דם מצד
לצד .זוהי הפרדה מוחלטת.
* בין כל עליה לחדר מפריד מסתם,
המאפשר לדם לזרום בכיוון אחד בלבד
– מהעלייה לחדר.
* מהצד השמאלי מועבר דם עשיר
בחמצן לכל חלקי הגוף ( דם שעבר דרך
הריאות וקלט שם חמצן)
* בצד ימין של הלב  -דם שעבר באברי
הגוף הגיע לעליה הימנית ,והוא עני
יחסית בחמצן ויש בו יחסית ריכוז גבוה
של פחמן דו-חמצני .מהעליה הימנית
עובר הדם לחדר ימני ומשם לריאות .
* מכל חדר יוצא עורק :מהחדר השמאלי
יוצא אבי העורקים המוביל דם לכל
הגוף ,ומהחדר הימני יוצא עורק הריאה.
* דפנות החדר השמאלי עבות מאוד:
מסוגל להתכווץ בעוצמה רבה.

מעט לצד שמאל.
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שמות אברים/
חלקים /
מרכיבים
ומיקומם בגוף

תפקוד

התאמה בין מבנה לתפקוד

פרטים נוספים

דפנות חדר הימני דקות יותר :עוצמת
התכווצותן קטנה יותר
* בפתח כל עורק נמצא מסתם המאפשר
לדם לזרום רק בכיוון אחד ,מהחדר
לעורק.
* הלב הוא למעשה שתי משאבות
הפועלות כאחת .כל חדר מהווה משאבה
הדוחפת את הדם לכיוון אחר :החדר
השמאלי דוחף את הדם לאבי העורקים,
ולמעשה לכל העורקים במחזור הגוף.
החדר הימני דוחף את הדם לעורק
הריאה ובהמשך לכל העורקים במחזור
הריאות.
שני החדרים דוחפים את הדם לשני
מסלולי זרימה שונים.
כל תאי הלב מתכווצים ביחד ונוצרת
התכווצות חזקה הגורמת להוצאת דם
בחוזקה אל העורקים .כל התכווצות
כזאת נקראת פעימה.
עורק

מיקום בגוף:
__________
*דפנות הנימים עשויות משכבה אחת של
תאים ומאפשרות מעבר של חומרים
מהדם אל התאים ולהפך.
* הנימים פרושים כרשת רחבה וצפופה
בין התאים

נימים

מיקום בגוף:
__________

בורידי הגוף זורם דם
עני בחמצן ואילו בווריד
הריאה ,המזרים דם
מהריאות אל הלב ,זורם
דם עשיר בחמצן

ורידים

מיקום בגוף:
__________

הרכב הדם:

פלסמה – נוזל הדם המכיל מים

כ 99% -מהתאי הדם
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שמות אברים/
חלקים /
מרכיבים
ומיקומם בגוף

התאמה בין מבנה לתפקוד

תפקוד

פרטים נוספים

פלסמה ,תאי דם

ומומסים ,.כ 55%-מנפח הדם.

הם תאי הדם

אדומים ,תאי דם
לבנים ,טסיות.

תאי דם אדומים – נושאים את
החמצן הדרוש לכל תאי הגוף.

האדומים.

תאי דם לבנים – משתתפים
בהגנה על הגוף מגורמים זרים.
חלק ממערכת החיסון של הגוף.
טסיות דם – משתתפות בתהליך
קרישת הדם.

 .2בספר הלימוד "המים חומר לחיים" בעמודים  52-51יש מידע על מערכת ההובלה (הדם).
קראו את המידע וענו על השאלות  1 ,2,3,5,6בעמוד .51
 .3אילו מהבאים הם מתפקידי הדם? סמנו את כל האפשרויות הנכונות.
ה .הגנה מפני מחלות.
ו .עיכול מזון.
ז .הרחקת חומרי פסולת מהתאים.
ח .הבאת חמצן לחלקי הגוף השונים.
 .4איזה מרכיב תופס את החלק הגדול ביותר מנפח הדם?
ה.

תאי דם אדומים

ו.

תאי דם לבנים

ז.
ח.

חמצן
נוזל הדם (פלסמה).

 .5תאי דם אדומים הם גמישים .תכונה זו מאפשרת להם -
ה.

לצאת בקלות מכלי הדם.

ו.

לעבור בקלות בכלי הדם הצרים.

ז.

להיכנס בקלות לתאי הגוף.

ח.

לקשור אליהם יותר חמצן.

 .6השלימו בטבלה את התפקוד של כל אחד מתאי הדם.
תאי דם אדומים

טסיות דם

תאי דם לבנים
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 .7כיצד בנוי לב האדם?
ה .חלל אחד ושני כלי דם
ו .שני חללים ושני כלי דם
ז .שלושה חללים וכלי דם אחד
ח .ארבעה חללים וארבעה מסתמים.

 .8טיפת דם זורמת מן הלב לבוהן הרגל וממנה חזרה ללב בכלי הדם .מהו המסלול שהיא עושה
בכלי הדם?
א .לב

עורק

וריד

הדם זורם מהלב לעורק ,משם

נים

לווריד
ומשם לנים.
ב .לב

עורק

וריד

הדם זורם מהלב לעורק ,משם

נים

לווריד ,משם
לנים
ומשם ללב.
ג .לב

עורק

נים

הדם זורם מהלב לעורק ,משם

וריד

לנים ,משם
לווריד ומשם ללב.
ד .לב

עורק

נים

הדם זורם מהלב לעורק ,משם

וריד

לנים
ומשם לווריד וחוזר דרך
אותם כלי
דם :וריד ,נים ועורק ,בחזרה
ללב.
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 .9לפניכם ציור של נימת דם ושל תאים ,הנמצאים מסביב לה.
תאי הגוף

דם בתוך נימת הדם

נימת דם
נימי הדם הם המקום בו מתרחש מעבר חומרים בין הדם ובין תאי הגוף .חומרים יוצאים
מהדם ועוברים אל התאים ,וחומרים אחרים עוברים מהתאים אל הדם .הביאו דוגמאות
לחומרים אלה:
חומרים העוברים מן הדם אל התאים

חומרים העוברים מן התאים אל הדם

 .01לפניכם ציור של נימת דם ושל נאדית אוויר אחת בריאות.
איזה חומר עובר מן האוויר שבנאדיות הריאה לדם שבנימת הדם ,ואיזה חומר עובר מן הדם
לאוויר?
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 .11עורקים הם:
ב .כלי דם המובילים דם

א .כלי דם המובילים דם אל הלב .
מן הלב.
ג .כלי דם בהם זורם דם עשיר בחמצן.
אדום.

ד .כלי דם בהם זורם דם

 .21ורידים הם:
ב .כלי דם המובילים דם

א .כלי דם המובילים דם אל הלב.
מן הלב.
ג .כלי דם בהם זורם דם עשיר בחמצן.

ד .כלי דם בהם זורם דם

כחול.
 .31לפניכם תחנות במסלול שעובר חלקיק של פחמן דו-חמצני שנוצרה ב תאי שריר היד ,עד שיפלט
מהגוף.
סדרו את התחנות הבאות ברצף הנכון :תאי השריר ,לב ,עורקים ,ורידים ,ריאות,
נימי דם.
 .41ידוע כי אצל אנשים ,החיים בהרים גבוהים ,שהאוויר בהם דל בחמצן ,ניתן למצוא מספר גדול
יותר של תאי דם אדומים בדם מאשר אצל אנשים ,החיים באזורים נמוכים ,בהם כמות
החמצן באוויר גדולה יותר .הסבירו :מה היתרון של תופעה זו בגוף האדם?
 .51בבדיקת דם שנערכה לאורי נמצא כי מספר תאי הדם הלבנים גבוה במידה נכרת
מהממוצע .תוצאה זו יכולה להצביע על:
ג.חדירת חיידקים לגוף
ב .לחץ דם גבוה
א .חוסר ברזל
ועייפות

ד.חוסר שינה

 .61מהו הליקוי העלול להתפתח אצל תינוק שגופו אינו מסוגל לייצר תאי דם לבנים?
ה.

קשיים בהובלת החמצן.

ו.

ירידה ברמת ההתנגדות למחלות מדבקות.

ז.

קרישה איטית מדי של הדם.

ח.

עלייה בלחץ הדם.

 .71דופן העורקים היא שרירית ועבה .דופן הנימים היא דקה מאוד .הסבירו כיצד מתאימות
תכונות אלה לתפקודם של כל אחד מסוגי כלי הדם.
 .81אנשים החולים באנמיה (חוסר בתאי דם אדומים) סובלים לעתים קרובות מעייפות ומחולשה.
הסבירו מדוע.
 .91לעיתים נולדים תינוקות עם מום ובו קיים חור במחיצה המפרידה בין שני חלקי הלב  -הימני
והשמאלי .מדוע חשוב לתקן מום זה?
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 .02בטיפוס על הר ,שרירי הרגליים מופעלים והנשימה מואצת .כדי לפעול כנדרש ,שרירי הרגליים
זקוקים לאספקה מוגברת של חמצן.
מהו המסלול שיעשה חלקיק של חמצן ,הנקלט בגוף עד שיגיע אל שרירי הרגליים?
סדרו את התחנות הבאות ברצף הנכון :תאי השריר ,לב ,עורקים ,ורידים ,ריאות,
נימי דם.
ג .מערכת הנשימה

תעודת זהות למערכת הנשימה:
מיקום בגוף האדם :בית החזה
מבנה המערכת  :מערכת הנשימה היא למעשה צינור ארוך ומסועף ,הפתוח בצידו האחד אל
הסביבה החיצונית ,ובצדו האחר מסתיים בשקיקים קטנים ומרובים ,בעלי דפנות דקיקות -
נאדיות הריאה ,שדרכן עובר החמצן מן האוויר אל הדם והפחמן הדו-חמצני מהדם אל האוויר
שבנאדיות.
תפקיד המערכת  :לאפשר חילוף גזים בין הגוף לסביבה החיצונית  .בתהליך שאיפה האדם קולט
חמצן מן הסביבה החיצונית אל הראות ומהן אל הדם .בנשיפה -האדם פולט פחמן דו-חמצני מן
הדם אל האוויר שבריאות ומהן החוצה.
לפניכם אנימציה המתארת את תהליך חילוף הגזים:
http://www.smm.org/heart/lungs/respiration.swf
מידע נוסף על מערכת הנשימה:
מערכת הנשימה  -מערכת הנשימה היא למעשה צינור ארוך ומסועף ,הפתוח בצידו האחד אל
הסביבה החיצונית ,ובצדו האחר מסתיים בשקיקים קטנים ומרובים ,בעלי דפנות דקיקות
(נאדיות הריאה ) ,שדרכן עובר החמצן מן האוויר אל הדם והפחמן הדו-חמצני מהדם אל הריאות.
מערכת הנשימה מורכבת מפתחי הנשימה (האף והפה) ,צינורות הנשימה (הקנה והסימפונות )
והריאות .תהליך הנשימה מורכב מ שאיפה ומ נשיפה .השאיפה מתחילה כשפקודה מהמוח מורה
לשרירי הנשימה להתכווץ .השרירים שבין הצלעות מתכווצים ועל ידי כך מרימים ומרחיבים את
בית החזה ,ה סרעפת מתכווצת ויורדת ועל ידי כך תורמת גם היא להרחבה של בית החזה.
דרך האף והפה אל קנה
כתוצאה מכך יורד לחץ האוויר בתוך הריאות ואוויר מבחוץ זורם
הנשימה ואל הסימפונות ומשם אל הריאות .האוויר ממלא את הנאדיות והחמצן שבתוכו מפעפע
דרך קרום הנאדיות אל נימי הדם העוטפות אותן .הדם הזורם בנימים מוביל את החמצן אל תאי
הגוף .באותו הזמן מפעפע גם הפחמן הדו-חמצני מהדם אל חלל הנאדית .בתהליך הנשיפה ֵקן נפח
הריאות ,הלחץ גדל והאוויר יוצא החוצה כשהוא מכיל פחות חמצן ויותר פחמן דו-חמצני.
כיצד מותאם מבנה מערכת הנשימה לתפקודה?
באף ובצינורות הנשימה מתבצעות פעולות שונות המאפשרות לאוויר להגיע לריאות כשהוא לח,
נקי ובטמפרטורה מתאימה .האף וצינורות הנשימה מצופים בשכבה לחה בעלת ריסים שיכולים
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לנוע  -שכבה זו קרויה רירית נשימתית .מבנה זה מאפשר לכידה של חלקיקים וגורמי זיהום
אחרים הנמצאים באוויר הנשאף .נימי הדם המרובים הנמצאים באף גמחממים את האוויר.
מבנה צינורות הנשימה מקל על המעבר החופשי של האוויר :הם בנויים מטבעות סחוס (רקמה
רכה) ,המחוברות ביניהן על ידי שרירים .טבעות הסחוס מבטיחות שדפנות הצינור לא תדבקנה זו
לזו וכך יישאר הצינור פתוח תמיד למעבר אוויר .הטבעות והשרירים שבין הטבעות מבטיחים את
גמישות הצינורות .כך עובר האוויר ללא הפרעה ,גם כשאנו ,לדוגמה ,מתכופפים או מפנים את
ראשנו לצדדים.
נאדיות הריאה המרובות מגדילות מאוד את שטח הפנים לחילוף הגזים בין האוויר שבריאות לבין
הדם .הדפנות הדקות ,המוקפות ברשת של נימי דם ,מאפשרות תנועה מהירה של הגזים בין הדם
לבין האוויר שבחלל הנאדית.

משימות לתלמידים
 .1קראו את המידע על מערכת הנשימה ,והשלימו בטבלה את מיקומם של האיברים בגוף ,את
ו במקורות מידע כתובים או
תפקודם ואת הקשר בין המבנה שלהם לתפקודם .היעזר
מתוקשבים כמו:
מערכת הנשימה -ויקיפדיה
_http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA
%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
מערכת הנשימה -סטארמד ,מרכז הרופאים המומחים
http://www.starmed.co.il/Asthma/BreathingSystemStructure
מסע וירטואלי להכרות עם מערכת הנשימה -סנונית
http://agribio.snunit.k12.il/Breath_site/virtual_pre6.html

מערך הדרכה למכשור רפואי בשיתוף בי"ח תל השומר ואורט י
http://clickit3.ort.org.il/APPS/WW/Page.aspx?ws=7c9d4dbd-d8e3-4c8b-acc5cf4925a6847e&page=019af05a-2560-4ed1-95f0b9d6aadbf09a&fol=cdc5f2e8-f0c5-42c2-850b-f3dfbe728e6d
חפשו והדביקו תמונה של מערכת הנשימה
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מערכת הנשימה -התאמה בין מבנה לתפקוד

שמות אברים/
חלקים
ומיקומם בגןף
אף
מיקום בגוף:
________

תפקוד

התאמה בין מבנה לתפקוד
*השערות הקטנות המצויות בתוך האף
מונעות את חדירת חלקיקי האבק
הגדולים לגוף.
* חלקיקי האבק הקטנים נדבקים אל
הריר המופרש לחלל האף.
* ריבוי כלי הדם באף גורם להתחממות
האוויר העובר דרכו כך שהאוויר המגיע
לקנה הנשימה הוא בטמפרטורה של 35
מעלות צלסיוס

פרטים נוספים
ואו תמונות של
האיבר
כאשר המעברים
באף חסומים
אפשר להחדיר
אוויר לריאות
דרך הפה ,אבל
האוויר הנכנס
אינו מסונן ואינו
חם ולח.

* חלל האף מצופה בשכבת ציפוי לחה
הנקראת רירית ,המעבירה לחות לאוויר.
אוויר העובר דרך האף מכיל  97אחוזי
לחות.
קנה נשימה וסימפונות
מיקום בגוף:
________
ריאות
ונאדיות הריאה
מיקום בגוף:
________

הנאדיות מוקפות ברשת של נימי
דם ,אשר בהם מתבצע קליטת חמצן
ופליטת פחמן דו חמצני.
מספרן של הנאדיות מגיע לכ. 30,000 -
אם היו פורשים את הנאדיות זו ליד זו
היה מגיע שטחן הכולל לכ 70-מטרים
מרובעים (כגודלו של מגרש טניס) .מבנה
זה מאפשר שטח מגע גדול בנפח קטן
יחסית.

סרעפת מיקום בגוף:
________
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 .2החמצן הנשאף דרך האף מגיע לריאות ,ומשם הוא:
א.

ממשיך בתעלות אוויר ללב.

ב.

ממשיך בתעלות אוויר אל תאי הגוף.

ג.

נספג אל הדם.

ד.

יוצא בחזרה בנשיפה.

 .3השלימו במשפטים הבאים את המילה 'שאיפה' או 'נשיפה'.
א.

כאשר האוויר יוצא מהריאות זוהי ______________

ב.

כאשר האוויר נכנס לריאות זוהי _______________.

ג.

בית החזה מתרחב ב _____________ .

ד.

בית החזה חוזר לגודלו הקודם ב _______________.

 .4איזה תפקיד יש לסרעפת בתהליכי השאיפה והנשיפה?

.5

א.

הסרעפת מגבירה ומאיטה את השאיפה

ב.

הסרעפת מכווצת את הריאות בשאיפה

ג.

הסרעפת מקטינה ומגדילה את חלל בית החזה

ד.

הסרעפת דוחפת את הצלעות למעלה ולמטה

מדוע בריא יותר לנשום דרך האף מאשר דרך הפה?

 .6קבוצה גדולה של אנשים נמצאת בחדר סגור במשך זמן ממושך.
כיצד ישתנה הרכב האוויר לאחר זמן מה?
ה .רמת הפחמן הדו-חמצני ורמת החמצן ירדו.
ו .רמת הפחמן הדו-חמצני ורמת החמצן יעלו.
ז .רמת הפחמן הדו-חמצני תעלה ורמת החמצן תרד.
ח .רמת הפחמן הדו-חמצני תרד ורמת החמצן תעלה.
 .7ידוע כי מי סיד צלולים הם תמיסה שקופה שמעכירה (הופכת ללבנה או לפחות צלולה)
בנוכחות פחמן דו-חמצני.
תלמידים בצעו את הניסוי הבא:
הם מילאו שתי מבחנות עד מחציתן במי סיד צלולים .למבחנה א' הוסיפו חמישה זרעים
שהושרו קודם לכן במים ,ואילו את מבחנה ב' השאירו ללא טיפול .כעבור יום גילו שמי הסיד
במבחנה אליה הוכנסו הזרעים הפכו ללבנים ,ואילו במבחנה ב' נשארו מי הסיד צלולים.
 .1מה מטרת הניסוי?
א .לבדוק מה קורה לפחמן דו-חמצני בנוכחות מי סיד צלולים.
ב .לבדוק מה קורה למי סיד צלולים בנוכחות פחמן דו חמצני.
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ג .לבדוק האם הזרעים פולטים פחמן דו-חמצני.
ד .לבדוק מה קורה לזרעים בנוכחות מי סיד צלולים.
 .2מהי מבחנת הביקורת ומהי מבחנת הניסוי?
א.

המבחנה עם הזרעים היא מבחנת הניסוי ,והמבחנה ללא הזרעים היא מבחנת
הביקורת.

ב.

המבחנה ללא הזרעים היא מבחנת הניסוי ,והמבחנה עם הזרעים היא מבחנת
הביקורת.

ג.

שתי המבחנות הן מבחנות ניסוי .אין בניסוי זה מבחנת ביקורת.

 .3סמנו באילו מקרים נוספים יעכירו מי סיד צלולים .הסבירו את בחירתכם.
לסמן יותר מתשובה אחת.
א.

אם ננשוף לתוכם.

ב.

אם נכוון לעברם זרם אוויר חם.

ג.

אם נשים בתוכם אבן.

ד.

אם נשים בתוכם דגים.
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ניתן

ד .מערכת העיכול

תעודת זהות למערכת העיכול
מיקום בגוף האדם :מהפה עד פי הטבעת .חלקי המערכת הקיבה ,המעיים הכבד והלבלב נמצאים
בחלל הבטן.
תפקידי המערכת :
 .1פירוק המזון באמצעים מכאניים וכימיים (על ידי אנזימים)
 .2ספיגת חומרי המזון לדם.
מבנה המערכת  :מערכת העיכול בנויה מצינור ארוך שאורכו כ 9 -מטרים .הצינור מתחיל בפה
לשם המזון נכנס ,ומסתיים בפי הטבעת ,משם החומרים ,שלא עוכלו ,יוצאים אל מחוץ לגוף.
צינור העיכול כולל את האיברים :ושט ,קיבה ומעיים .כל איבר הוא תחנה ,שבה מתרחש חלק
מתהליך העיכול .המזון נדחף לאורך צינור העיכול על ידי התכווצות והתרפות של השרירים
המצויים בדפנות הצינור.
מחוץ לצינור העיכול קיימות  2בלוטות :הכבד והלבלב ,הבלוטות מפרישות מיצי עיכול שמכילים
אנזימים שהם חומרים המפרקים את המזון למרכיבים קטנים ופשוטים יותר .זהו פירוק (עיכול)
כימי .בצורה כזו יכולים החומרים שהתקבלו מתהליך העיכול לעבור דרך קרומי התאים ולהיספג
אל הדם.
המחשה של תהליך העיכול באתר מעגל התזונה -מטח
http://science.cet.ac.il/science/energy/energy4.asp
תיאור המסע של המזון מהכניסה לגוף ועד לקליטתו בתאי הגוף
http://science.cet.ac.il/science/energy/energy5.asp

מידע נוסף על מערכת העיכול:
מערכת העיכול  -למערכת העיכול שני תפקידים .1 :פירוק המזון באמצעים מכניים וכימיים (על
ידי אנזימים)  .2ספיגת חומרי המזון לדם.
מערכת העיכול מורכבת מצינור העיכול  -הכולל את ה ושט ,הקיבה וה מעיים ,ומ בלוטות העיכול -
בלוטות הרוק ,הכבד ,הלבלב ועוד .הבלוטות מפרישות מיצי עיכול שמכילים אנזימים  -חומרים
המפרקים את המזון למרכיבים קטנים ופשוטים יותר ,הניתנים לספיגה אל הדם.
כבר בפה מתרחש פירוק ראשוני של המזון :השיניים חותכות וטוחנות את המזון לחתיכות קטנות
יותר (פרוק מכאני) ,הרוק מרטיב את המזון והאנזים המצוי בו מפרק את העמילן (רב-סוכר)
שבמזון לסוכרים פשוטים יותר .חיתוך המזון ולעיסתו מגדילים את שטח הפנים שלו כך שהאנזים
שברוק יכול לפרק את העמילן בצורה יעילה יותר.
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הושט הוא צינור שרירי המעביר את עיסת המזון מן הפה אל הקיבה ללא פירוק נוסף .בקיבה
ממשיך להתבצע הפירוק המכני על ידי פעולתם של שרירי הקיבה והפירוק הכימי של החלבונים.
בהמשך עובר המזון למעי הדק ושם מתבצעים תהליכים נוספים של פירוק כימי של חומרי המזון -
הפחמימות ,השומנים והחלבונים ,למרכיבים קטנים ופשוטים ,הנספגים לדם דרך דפנות תאי
המעיים.
כיצד מותאם מבנה מערכת העיכול לתפקודה?
השיניים והלשון מותאמים לחיתוך ,כתישה וערבוב של המזון בפה .הושט השרירי מותאם
לדחיפת המזון לקיבה .הקיבה מותאמת על ידי השרירים לפרוק המכני של המזון ועל ידי
הבלוטות המפרישות בדפנותיה לפירוק כימי של המזון.
שטח הפנים לספיגת חומרי המזון במעיים הוא גדול מאוד הודות לאורכו הרב של המעי הדק
והודות לבליטות (סיסים/מוריגים) בדפנות המעי.

משימות לתלמידים
 .1קראו את המידע על מערכת העיכול ,והשלימו בטבלה את מיקומם של האיברים בגוף ,את
תפקידם ואת הקשר בין המבנה שלהם לתפקידם .העזרו במקורות מידע כתובים או
מתוקשבים כמו:
מערכת העיכול מתוך לב וליבה -מט"ח
http://science.cet.ac.il/science/energy/energy4.asp
מערכת העיכול -ויקיפדיה
_http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA
%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C

מערך הדרכה למכשור רפואי בשיתוף בי"ח תל השומר ואורט י
http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=7c9d4dbd-d8e3-4c8b-acc5cf4925a6847e&page=019af05a-2560-4ed1-95f0b9d6aadbf09a&fol=ac12a5ef-d985-46fa-a9b5-ee5b742a353c
תחנות במערכת העיכול -סנונית
/http://bioteach.snunit.k12.il/chapter2
חפשו והדביקו תמונה של מערכת העיכול
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מערכת העיכול -התאמה בין מבנה לתפקוד
שמות אברים/
חלקים
ומיקומם בגוף
הפה

תפקוד

התאמה בין מבנה
לתפקוד

פרטים נוספים ואו תמונות
של האיבר

השיניים בנויות מחומרים
קשים ועמידים ובכך הן
מותאמות לפרק את המזון
פירוק מכאני .הן מוחזקות
היטב בלסתות ,ופעולתן
מפוררת את גושי המזון
לחתיכות קטנות ,וכך שטח
הפנים של המזון גדל.
הגדלת שטח הפנים של
המזון יוצרת שטח מגע
גדול יותר בינו לבין הרוק
(האנזים שברוק) וכך
העמילן מתפרק בצורה
יעילה ומהירה יותר.

מיקום בגוף:
________

הלשון מותאמת לערבוב
המזון
"אין מסיחין בשעת הסעודה פן
יקדים קנה לושט" (חז"ל)
קנה הנשימה מצוי לצד הוושט.
כדי למנוע כניסה של מזון
למערכת הנשימה -ישנו מבנה
קטן בגרון המכסה את הפתח
של קנה הנשימה בעת בליעה של
מזון

הוושט
מיקום בגוף:
________

הקיבה
מיקום בגוף:
________
המעי הדק

במעי הדק מתבצע פירוק כימי
נוסף של חומרי המזון -
הפחמימות ,השומנים
והחלבונים ,למרכיבים קטנים
ופשוטים ,הנספגים לדם דרך
דפנות תאי המעיים.

המעי הגס
פי הטבעת

הכבד הוא הבלוטה הגדולה
ביותר בגוף ,והוא ממוקם ליד
צינור העיכול .הוא מייצר מיצי
המרה המסייעים בפרוק
השומנים שבמזון.

מהווה את הפתח התחתון של
צינור העיכול .דרכו מופרשת
הצואה מן הגוף.

הלבלב -בלוטה שאינה חלק
ממערכת העיכול ,אך היא
מפרישה מיצי עיכול
המשתתפים בפירוק של
החומרים במעי הדק.
רחב וקצר יחסית למעי
הדק .אין בו סיסים ולכן
שטח הספיגה שלו קטן.
בנוי משריר טבעתי ,הנקרא
סוגר ,שעל פעולתו אנחנו
יכולים לשלוט.
253

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

 .2בתהליך העיכול המזון מתפרק .מדוע יש צורך בפירוק המזון?
 .3לשטח הפנים הגדול של המעי הדק יש יתרון ב-
ב .פירוק המזון
א .חיתוך המזון
ג .ספיגת המזון

ד .הפקת אנרגיה

 .4איזה מהחומרים הבאים נספג מהמעי אל הדם?
ב .עמילן
א .חומצות אמיניות
ד .תאית
ג .חלבונים
 .5למערכת העיכול שני תפקידים עיקריים :פירוק המזון וספיגת חומרי המזון אל הדם .באיזה
מהחלקים הבאים מתרחשת ספיגת המזון?

ה.

הפה ב .הושט

ד .הקיבה

ג .המעיים

 .6באילו מהחלקים הבאים במערכת העיכול מתרחש פירוק המזון?
ה .בפה
ג .בקיבה

ב .במעיים
ד .א' ,ב' ,וג' נכונים.

 .7המעי הדק ארוך ומפותל מאוד .מבנה זה מגביר את:
ספיגת מרכיבי המזון.
ב.
ה .פירוק המזון.
ג .הובלת מרכיבי המזון לתאים .ד .חיתוך המזון לחתיכות קטנות.
 .8א .מהו הפלט של מערכת העיכול?
ב .מהו הקלט של מערכת העיכול
 .9מהם תפקידי המזון בגוף?
 .01איזה חומר עיכול נמצא בפה? מה תפקודו?
 .11איזה חומר מעכל נמצא בקיבה ? מה תפקודו?
 .21כיס המרה מאחסן את מיץ המרה ,נוזל המסייע בעיכול שומנים,
שהוציאו לו את כיס המרה ,להמנע?

מאילו סוגי מזונות צריך אדם
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ה .מערכת ההפרשה (שתן)

תעודת זהות למערכת ההפרשה:
מיקום בגוף :מתחת לבית החזה ועד לאגן.
תפקיד המערכת :תפקידה של מערכת ההפרשה הוא לסנן את הדם ולהפריש החוצה את כל
החומרים המומסים בדם שהם בבחינת פסולת .נוזל השתן הנוצר בכליות מכיל את חומרי
הפסולת המומסים במים ומופרש משלפוחית השתן אל מחוץ לגוף .כמו כן המערכת שומרת על
כמות קבועה של מים ומלחים.
מבנה המערכת :מערכת ההפרשה בנויה מהכליות ,צינורות השתן ושלפוחית השתן.

משימות לתלמידים
 .1קראו את המידע על מערכת ההפרשה (שתן) ,והשלימו בטבלה את מיקומם של האיברים בגוף,
ו במקורות מידע כתובים או
את תפקודם ואת הקשר בין המבנה שלהם לתפקודם .היעזר
מתוקשבים כמו:
תוכלו לקרוא על מערכת ההפרשה באדם בספר הלימוד "מים -חומר לחיים" עמודים 52-53
מערכת השתן  -ויקיפדיה
_http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA
%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9F
סימולציה של פעולת הכליות בגוף האדם
http://www.kidneypatientguide.org.uk/site/hkw.swf
מערכת ההובלה -לב וליבה ,מטח
http://science.cet.ac.il/science/transportation/transport1.asp

חפשו והדביקו תמונה של מערכת ההפרשה
.
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מערכת ההפרשה (שתן)  -התאמה בין מבנה לתפקוד

ו .קשר בין המערכות -פעילות סיכום
שמות
האיברים
ומיקומם
בגוף

תפקוד

התאמה בין מבנה לתפקוד

כליות

פרטים נוספים

רבע מכלל הדם בגוף נתון
בכל דקה בתהליך של סינון
ושל סילוק חומרים מזיקים
ומיותרים לפני שהוא זורם
לאיברים אחרים .כל הדם
הנמצא בגופו של אדם בוגר
עובר את תהליך הסינון
בכליות מידי ארבע חמש
דקות.

מיקום
בגוף:
________

כמות המים המופרשת בשתן
תלויה בכמות המים בגוף.
כאשר יש בגוף מחסור במים
תופרש כמות קטנה של מים
בשתן וצבעו יהיה לכן כהה
יותר.
צינורות
מובילי שתן
מיקום
בגוף:
________
שלפוחית
השתן
מיקום
בגוף:
________
שופכה
מיקום
בגוף:
________

פתח ליציאת השתן
מהגוף

ממוקם באזורים שונים אצל זכר
ונקבה בבני אדם.

 .1חזרו לתרשים של הריצה שבתחילת החוברת ,והשלימו את הפרטים החסרים בשורת
המשבצות השלישית.
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 .2התאימו בין המערכת בגוף האדם ובין תפקודה:
לאפשר חילופי גזים
מערכת השרירים
להוביל חומרים בגוף
מערכת העיכול
לאפשר תנועה של הגוף
מערכת העצבים
לסלק פסולת ממערכת ההובלה
מערכת הנשימה
לקבל מידע ולתת פקודות
מערכת ההובלה
לפרק חומרי מזון ולהעבירו למערכת ההובלה
מערכת ההפרשה
 .3כתבו מה הקשר בין כל זוג מערכות  -השתמשו בתשובותיכם במושגים  -פקודות ,מזון,
ספיגה ,תנועה ,חמצן ,קליטה.

א.

מערכת הנשימה ומערכת ההובלה.

ב.

מערכת העיכול ומערכת ההובלה.

ג.

מערכת העצבים ומערכת השרירים

 .4מדוע קצב הלב גובר בעת הריצה?
א .היעזרו בייצוג התהליך בתרשים שלפניכם ובמחסן המילים למטה .השלימו את התרשים.
ב .כתבו בעזרת התרשים הסבר מלא.
ריצה = תנועה
)התכווצות והרפיית השרירים ותנועת
המפרקים(

עליה בפליטת
פחמן דו חמצני

הגברת
קצב הלב
מחסן מילים :עליה בצריכת החמצן ,עליה בצריכת רכיבי מזון ,הגברת קצב הנשימה,
עיכול מזון לרכיביו ,הגברת הפקת אנרגיה ,הגברת זרימת הדם.
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 .5איזו מערכת גם קולטת חומרים מהסביבה וגם פולטת אליה חומרים?

ה.

מערכת העצבים

ו.

מערכת ההפרשה

ז.

מערכת הנשימה

ח.

העור

 .6איזו מערכת קולטת מידע ובהתאם לצורך ,מפעילה מערכות שונות בגוף?

ה.

מערכת ההובלה

ו.

מערכת העצבים

ז.

מערכת התנועה

ח.

מערכת העיכול

 .7איזו מערכת אחראית רק על סילוק חומרים מן הגוף?

ה.

מערכת ההפרשה

ו.

מערכת העיכול

ז.

מערכת הנשימה

ח.

מערכת ההובלה

 .8איבן פאבלוב היה חוקר רוסי ,אשר התעניין במיוחד במערכת העיכול ,ונעזר לצורך מחקריו
בכלבים .הוא שם לב ,שבכל פעם שהוא מגיש לכלבים מזון ,הם מפרישים רוק .פאבלוב רצה
לבדוק ,האם גם גירויים אחרים ,נוסף על מראה המזון ,יכולים להשפיע על הפרשת הרוק.
הוא בחר בצלצול פעמון :בכל פעם שהגיש לכלבי הניסוי שלו מזון ,הוא גם צלצל בפעמון.
לאחר זמן מה ,הגיע יום המבחן :הוא ניגש לכלבים וצלצל בפעמון ,מבלי להגיש להם מזון.
גם הפעם הפרישו הכלבים רוק !
מה הוכיח הניסוי של פבלוב?

א.

שיש קשר בין מערכת העיכול למערכת הנשימה.

ב.

שיש קשר בין מערכת העיכול להפרשת רוק.

ג.

שיש קשר בין מערכת העיכול למערכת העצבים.

ד.

שיש קשר בין צלצול פעמון לעיכול המזון.

 .9גם נאדיות הריאה וגם דפנות המעי הדק עטופות בנימי דם רבים.
הסבירו :מהי החשיבות של ריבוי נימי הדם באיברים אלה?
 .01הריאות בנויות מאלפי נאדיות זעירות .בדפנות המעי הדק יש אלפי בליטות קטנות,
הנקראות :מוריגים.
א .מה המשותף לשתי התופעות הללו?
ב .מהו הקשר בין המבנה והתפקוד בכל אחת מתופעות אלה?
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 .11בטבלה שלפניכם מוצגים נתונים על כמות הדם (במ"ל) הזורמת במשך דקה בחלקי גוף
שונים באדם ,כשהגוף נמצא בשלושה מצבים שונים.
הפעילות

פעילות קלה

פעילות נמרצת

מוח

750

750

750

שריר הלב

250

350

750

שרירי השלד

1200

4500

12500

עור

600

1500

1800

מעיים איברים

1400

1100

600

חלקי הגוף/

מנוחה

פנימיים

עיינו בטבלה וענו על השאלות הבאות:
א .תארו מה קורה לכמות הדם הזורמת לאיברים השונים בזמן פעילויות שונות.
ב .הסבירו מדוע התרחש השינוי בכמות הדם הזורמת בזמן הפעילויות השונות :
 .1לשריר הלב.
 .2לשרירי השלד.
 .3לעור.

 .13טבלה מסכמת  :מערכות בגוף האדם
השלימו את המידע בטבלה המסכמת

שם המערכת

תפקוד המערכת

דוגמאות
במערכת
להתאמה בין
מבנה לתפקוד

דוגמאות לקשר
של מערכת זו עם
מערכות נוספות
בגוף

שאלה חשובה
שיש לי לשאול
על המערכת

מערכת הובלה
מערכת עיכול
מערכת נשימה
מערכת הפרשה
מערכת תנועה
(שלד ושרירים)
מערכת עצבים
מערכת "כסות
הגוף"  -העור
259

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

 .14אילו מערכות פועלות בגופכם בזמן שאתם משתמשים במחשב?
נסו לתאר את הקשר בין המערכות ( בכתב או בעזרת תרשים)
"קירות מדברים" תערוכת מערכות בגוף האדם ,אשכול הפיס למדעים
פעילות סביב לוח המידע על השלד
פעילות מס'  :1תעודת זהות לשלד
 .1באלו חלקים של הגוף מצוי השלד? _________________________________________
 .2כמה עצמות מרכיבות את השלד? __________________________________________
 .3מאלו חלקים בנוי השלד? ________________________________________________
פעילות מס'  :2השלימו את התשבץ

© אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות
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פעילות מס'  :3שבצו את שמות העצמות במקום המתאים לפי המידע שעל הלוח
.1
.8

.2
.7
.3

.5
.6
.4

מחסן מילים :כלוב הצלעות ,עצם השוקה ,גולגולת ,עמוד השדרה ,עצם האגן ,עצם הירך ,ברך ,חוליות
הצוואר
פעילות מס'  :4ענו על השאלות
 .1מדוע לדעתכם עצם האגן היא רחבה וחזקה? ___________________________________
 .2עצם הירך יכולה לעמוד בלחצים של עד  3טונות לסמ"ר .הביאו דוגמה למצב שבו העצם צריכה
לעמוד בלחצים כבדים____________________________________________________ .
 .3מה החשיבות של צריכת סידן לגוף? ________________________________________
© אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות
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"קירות מדברים" תערוכת מערכות בגוף האדם אשכול הפיס למדעים
פעילות סביב לוח המידע על הלב
פעילות מס'  1בניית תעודת זהות ללב:
א .שם האיבר ______________
ב .שייך למערכת ה___________
ג .מיקום האיבר בגוף _________
ד .גודל __________________
ה .תפקיד ________________
ו .מבנה כללי ____ חדרים ו _______ 2
פעילות מס'  :2הסתכלו על תמונת הלב ומקמו את החלקים השונים על התמונה המצורפת:

.5

.4
.1
.2
.3
צד שמאל של
הלב
מושגים :חדר שמאלי ,חדר ימני ,עליה שמאלית ,עלייה ימנית ,אבי העורקים
העזרו באתר דוידסון און ליין
_http://www.weizmann.ac.il/zemed/net_activities.php?cat=1447&incat=1412&article
id=240&act=forumPrint
או להיכנס דרך :אתר האשכול ,קישורים ,ביולוגיה ,מחזור הדם ,איך נראה הלב
בעקבות הפעילות באתר הנ"ל תארו את מסלול הדם בלב ובריאות______________________ :
© אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות
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"קירות מדברים" תערוכת מערכות בגוף האדם ,אשכול הפיס למדעים
פעילות סביב לוח המידע על מערכת ההפרשה
הסתכלו על הלוח העוסק במערכת ההפרשה
פעילות מס'  :1תעודת זהות למערכת
תפקיד המערכת______________________________________________________ :
מיקום המערכת_______________________________________________________ :
פעילות מס'  :2שבצו את האיברים במקום המתאים
נפרונים ,שופכנים ,צינור השופכה ,כליה ,כלי דם ,שלפוחית השתן ,עצם האגן

.1

.7
.6
.2

.5

.3

.4

פעילות מס'  :3איברי המערכת
 .1כליות :בגוף האדם __________ כליות .תארו את מבנה הכליה מבחוץ______________ :
תארו את מבנה הכליה מבפנים_____________________________________________ :
מדוע לדעתכם יש כלכך הרבה נפרונים בכליה? ___________________________________
 .2שופכנים :תפקיד ______________________________________________________
 .3שלפוחית השתן :תפקיד ________________ נפח _____________________________
 .4צינור השופכה :תפקיד __________________________________________________
פעילות מס'  :4מתוקשבת .הכנסו לאתר הבא:
/http://www.brainpop.co.il/category_13/subcategory_137/subjects_902
שם משתמש :דקלוילנאי סיסמה :מעלהאדומים )שניהם ללא רווחי( .צפו בסרטון על מערכת ההפרשה.
 .1ממה מורכב השתן? ___________________________________________________
 .2הסבירו כיצד הקשר בין מערכת העצבים למערכת ההפרשה באה לידי ביטוי? _____________
© אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות
"קירות מדברים" תערוכת מערכות בגוף האדם ,אשכול הפיס למדעים
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פעילות סביב לוח המידע על מערכת הנשימה
פעילות מס'  :1תעודת זהות למערכת הנשימה
מיקום המערכת בגוף________________________________________ :
תפקיד המערכת___________________________________________ :
פעילות מס'  :2הסתכלו על הלוח ומקמו את האיברים השונים

.5
.7

.1
.8
.3
.4
.2

מחסן מילים :סרעפת ,ריאות ,צלעות ,נאדיות הריאה ,סימפונות ,סימפוניות
פעילות מס'  :3כתבו ליד כל איבר את תפקידו ותארו את מבנהו במספר מילים .העזרו באתר
http://www.sikumim.net/files/breathing_system.html
אף  :תפקיד _____________________________________________________:
מבנה______________________________________________________ :
קנה הנשימה :תפקיד_______________________________________________ :
מבנה________________________________________________ :
סימפונות :תפקיד__________________________________________________ :
מבנה__________________________________________________ :
נאדיות הריאה :תפקיד__________________________ :
מבנה_____________________________________________________ :
סרעפת :תפקיד__________________________________________________ :
מבנה__________________________________________________ :
פעילות :להמחשת תפקיד הסרעפת קבלו מהמורה דגם של מערכת הנשימה .משכו את קרום הגומי
למטה.
מה קרה לנפח הבלונים? ________________ מדוע? __________________.
החזירו את קרום הגומי למצב רפוי.
מה קרה לנפח הבלונים? מדוע? ___________________________________________
פעילות מס'  :4אופן חילוף הגזים בריאות
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הסתכלו על האנימציה הבאה http://www.sciencelessons.co.uk/flash/gaseous.swf
א .התמקדו עם העכבר על הנאדית ולחצו על הלחצן הצהוב מספר פעמים עד שלא יופיע יותר.
ב .הגז שנכנס לנאדית הוא___________________________________________ :
ג .הגז שמגיע עם זרם הדם הוא_________________________________ :
ד .צבעם של תאי הדם האדומים המגיעים לאזור הנאדית יחד עם הפד"ח הוא____________ :
ה .צבעם של תאי הדם האדומים אחרי שקלטו את החמצן מהנאדית הוא________________ :
ו .מדוע השתנה צבעם של תאי הדם האדומים? __________________________________
ז .איך נקרא התהליך שבו גזים מחליפים מקומות? _______________________________
ח .מדוע לדעתכם הריאה עשויה ממיליוני נאדיות ? 300,000,000
_________________________________________________________________
פעילות מס'  :5זיהוי פד"ח
קבלו מהמורה מבחנה עם פנול אדום וקשית .נשפו בעדינות לתוך הנוזל ושימו לב לשינוי הצבע.
צבע הפנול השתנה מ __________ ל ____________ .הפנול האדום הוא אינדיקטור לפד"ח.

"קירות מדברים" תערוכת מערכות בגוף האדם,

אשכול הפיס

למדעים
פעילות סביב לוח המידע על מערכת העיכול

פעילות מס'  : 1תעודת זהות למערכת העיכול
 .1באיזה חלק של הגוף המערכת ממוקמת ? _______________________________
 .2מה תפקידיה של מערכת העיכול ? ____________________________________
 .3הסתכלו על המערכת שבלוח ושבצו את האיברים במקום המתאים
פה ,קיבה ,ושט ,כבד ,מעי דק ,מעי גס ,לבלב ,כיס המרה ,בלוטת הרוק ,פי הטבעת
ניתן להעזר באתר מט"ח "מעגל התזונה" – מערכת העיכול באדם
http://science.cet.ac.il/science/energy/energy4.asp
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"קירות מדברים" תערוכת מערכות בגוף האדם ,אשכול הפיס למדעים
פעילות סביב לוח המידע על מערכת העיכול
פעילות מס'  :2התאימו בין האיבר לתפקידו
 .1פה

 .1החלק במערכת העיכול שבו מתרחשת ספיגת המים

 .2קיבה

 .2הצינור המחבר בין הפה לקיבה

 .3ושט

 .3בלוטה חיצונית למערכת העיכול .מפרקת רעלים

 .4כבד

 .4איבר המחובר לכבד ובו מצטבר נוזל המרה

 .5מעי דק

 .5החלק הכי ארוך במעי שבו מתבצעים עיכול המזון וספיגתו

 .6מעי גס

 .6בלוטה שבה מיוצר אינסולין
.7
 .7לבלב
בלוטות הנמצאות בלסת ומפרישות רוק
.8
 .8כיס המרה
פתח מערכת העיכול בו מתבצע חיתוך
המזון ופירוק העמילן
.9
 .9בלוטת הרוק
החלק של מערכת העיכול שבו מצטברת
הפסולת המוצקה
 .10חלוחלת
שק שרירי שבו נמשכים חיתוך ופירוק
המזון

.10

פעילות מס'  :3התאמה בין מבנה
לתפקיד
 .1הסתכלו על ההגדלה של תא במעי הדק
בלוח בצד שמאל .תארו כיצד נראה תא
המעי הדק.
_______________________________________________________________
 .2החלק הפנימי של המעי הדק נראה כמשטח עם הרבה בליטות המזכיר מגבת .מדוע לדעתכם חלק
זה של המעי נראה כך( .העזרו במושגים :ספיגה ,שטח פנים).
________________________________________________________________
 .3קבלו מהמורה חתיכת נייר סופג בגודל  10ס"מ

 10 Xס"מ וחתיכת נייר רגיל באותו גודל.
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מלאו כוס כימית ב 50סמ"ק מים עם צבע מאכל כחול וטבלו את הנייר הסופג .כמה מים נשארו
בכוס ? _______________ .באיזה ניר הצבע עלה גבוה יותר?
למה היה הבדל בין שני סוגי הנייר ? _________________________________________
© אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות

נספח:
מבדק ידע קודם לתלמיד בנושא :מערכות ותהליכים ביצורים חיים
הוראות לנבדק/ת :עליך לענות על כל השאלות במבדק
קרא/י את השאלה בעיון וענה/י בהתאם .לכל שאלת רב ברירה יש רק תשובה אחת נכונה.
משך המבדק  45 -דקות .בהצלחה!!!
 .1כתבו ליד החצים  -אילו חומרים נכנסים לכל תא ותא ואילו חומרים יוצאים
ממנו? היעזרו במחסן המילים.
תא

מחסן מילים  -פחמן דו חמצני ,מזון ,פסולת ,חמצן
 .2איזה תהליך היה נפגע אילו המעיים שלנו היו קצרים יותר?
א .פירוק המזון בפה ובקיבה
ב .ספיגת חומרי מזון אל הדם.
ג .הרטבת המזון על ידי הרוק בפה
ד .טחינת המזון בפה ובקיבה
נמקו את בחירתכם___________________________________________ :
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 .3התאימו בין המערכת בגוף האדם ובין תפקידה:
לקלוט חמצן ולפלוט פחמן דו חמצני
להוביל חומרים בגוף
לגרום לגוף לנוע
לפלוט פסולת ולנקות את הדם
לקבל מידע ולתת פקודות
לקלוט מרכיבי מזון

מערכת השרירים
מערכת העיכול
מערכת העצבים
מערכת הנשימה
מערכת ההובלה
מערכת ההפרשה

 .4כתבו מה הקשר בין כל זוג מערכות  -השתמשו בתשובותיכם במושגים -
פקודות ,מזון ,ספיגה ,תנועה ,חמצן ,קליטה.
ד.

מערכת הנשימה ומערכת ההובלה.

ה.

מערכת העיכול ומערכת ההובלה .

ו.

מערכת העצבים ומערכת השרירים.

 .5השלימו את הטבלה הבאה:
האם קיימת מערכת
הובלה? כתבו -

נמקו  -מדוע אתם חושבים שיש או
שאין מערכת הובלה.

כן/לא
צמח סביון
סנדלית
(יצור הבנוי
מתא אחד)
חתול
אבן

 .6איזה מהמשפטים הבאים מתאר נכון את פעולת הלב?
א .הוספת חמצן לדם.
ב .ניקוי הדם מלכלוך.
ג .הזרמת הדם לצינורות הדם.
ד .הוצאת רעלים מהדם.
 .7כתבו ליד כל סוג של תאי דם את התפקוד המתאים מתוך רשימת התפקודים -
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______________________
______________________
______________________

תאי דם אדומים
תאי דם לבנים
טסיות דם

תפקודים :קרישת דם ,עיכול מזון ,הובלת חמצן ,לחימה בגורמי מחלה ,פליטת חום.

 .8מעמידים מבחנה עם דם ומחכים .לאחר שעה מתקבלת התמונה הבאה:
השלימו את שמות מרכיבי הדם בשכבות השונות.

שכבה ( 1שקוף-צהבהב)

שכבה ( 2אדום כהה)

לאחר שעה

.9טיפת דם זורמת מן הלב לבוהן הרגל ללב בכלי הדם .מהו המסלול שהיא עושה בכלי הדם?
ה .לב

עורק

וריד

הדם זורם מהלב לעורק ,משם לוורי ד

נים

ומשם לנים.
ו .לב

עורק

וריד

הדם זורם מהלב לעורק ,משם לוריד,

נים

משם לנים
ומשם ללב.
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ז .לב

נים

עורק

הדם זורם מהלב לעורק ,משם

וריד

לנים ,משם
לווריד ומשם ללב.
ח .לב

עורק

נים

וריד

הדם זורם מהלב לעורק ,משם לנים ומשם

לווריד
וחוזר דרך אותם כלי דם :וריד ,נים
ועורק ,בחזרה ללב.

 .01התרשים המתאר בצורה הנכונה ביותר את חלקם )באחוזים ממשקל הגוף) של
המים בגוף האדם הבוגר הוא:
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 .11מים בגוף האדם נמצאים:
ב .רק בדם.
ג .רק בדם ובתאי הגוף.
ד .בדם ,בתאי הגוף וברווחים שבין תאי הגוף.
ה .בדם ,בתאי הגוף וברווחים שבין תאי הגוף ,חוץ מאשר בעצמות.

 .21המים בגוף האדם נקלטים בדרך של:
א .שתייה בלבד.
ב .אכילה בלבד.
ג .אכילה ושתייה.
ד .אכילה ,שתייה ודרך העור.

נושא  :5מערכות אקולוגיות
(ערכת ה.ל.ה משרד החינוך ,מכון וייצמן)
מטרת העל של הוראת הנושא
התלמידים יכירו את מרכיבי המערכת האקולוגית ואת יחסי הגומלין ביניהם .התלמידים יכירו
יצורים חיים ואת דרכי המיון שלהם וכן את התאמתם לתנאי הסביבה שהם חיים בה.
התלמידים יתוודעו למקומו של האדם בסביבה ,יבינו את מעורבותו בה ויפתחו מודעות לצורך
בפיתוח בר-קיימא.
רעיונות מרכזיים
 .1מיון מדעי (טקסונומי) מבוסס על דמיון ושוני בתכונות של יצורים חיים ,והוא מאפשר
להסיק מסקנות על מידת הקרבה בין היצורים החיים.
 .2סביבות חיים הן מערכות מורכבות ,הכוללות מרכיבים א -ביוטיים ומרכיבים ביוטיים.
 .3בסביבות החיים קיימות השפעות גומלין בין המרכיבים הא
הביוטיים.

-ביוטיים לבין המרכיבים

 .4קיימת התאמה בין המבנה של יצורים חיים ופעילותם לבין סביבת חייהם.
הבררה הטבעית ,המאפשר רק
ֵ
 .5ההתאמה בין היצורים החיים לסביבתם נובעת מתהליך
למותאמים ביותר לשרוד ולהתרבות.
271

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

 .6להתפתחות האנושית ולשימוש בטכנולוגיות מתקדמות יש מחיר סביבתי הפוגע
במערכות אקולוגיות ,ומתבטא בדלדול משאבים ובזיהומם.
 .7פיתוח בר -קיימא ,המתחשב בהש פעות הסביבתיות ,ימתן ויפחית את הנזקים הסביבתיים
העלולים להיגרם עקב מעורבות האדם בטבע ,והוא חיוני לדור הנוכחי ולדורות הבאים.
תת-נושאים ומושגים

מושגים

נושאים
 .1המגוון בטבע :בעלי חיים וצמחים
 מיון היצורים לחד -תאיים ולרב-תאיים
 עקרונות המיון של היצורים החיים לממלכות
העיקריות
 מיון בעלי החיים לחסרי חוליות ולבעלי חוליות

מיון ,מיון מדעי ,חד -תאיים ,רב-תאיים
ממלכות (חיידקים ,פטריות ,בעלי -חיים וצמחים)
בעלי חוליות (דגים ,דו -חיים ,זוחלים ,עופות,
יונקים) ,חסרי חוליות (חד-תאיים ,רכיכות ,פרוקי
רגליים ,חרקים)

 .2הסביבה ומרכיביה
 מהי סביבה?

סביבת חיים ,ביוספרה ,בית גידול ,אקולוגיה

 מגוון סביבות בטבע

מגוון סביבות (יבשתיות ומימיות)

 מרכיבי סביבה א-ביוטיים ,מרכיבים ביוטיים

מרכיבים א-ביוטיים ,מרכיבים ביוטיים

 תנאי סביבה

תנאי סביבה

 השפעת מרכיבים א-ביוטיים על מרכיבים
ביוטיים

יחסי גומלין

 הסביבה כמספקת צרכים לקיום יצורים

צורכי קיום

 .3התאמת צמחים ובעלי חיים לסביבתם

התאמה לסביבה

 התאמה במבנה גוף

התאמה במבנה הגוף – מורפולוגית

 התאמה בתהליכים בגוף

התאמה פיזיולוגית – תהליכית

 התאמה בהתנהגות

התאמה התנהגותית

 .4השפעת האדם על הסביבה
 פיתוח בר-קיימא

פיתוח בר-קיימא ,קיימות ,משאבי טבע

 שמירה על מגוון המינים

מגוון מינים

 זיהום הסביבה והשפעותיו

אפקט החממה

 הפחתת פסולת וטיפול בה

פסולתִ ,מחזור
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תת-נושא  :1המגוון הביולוגי בטבע – בעלי חיים וצמחים
מטרות (בתחומי התוכן והמיומנויות)
 .1התלמידים ידעו כי לכל היצורים השייכים לקבוצת מיון כלשהי יש מאפיינים משותפים,
המבדילים אותם מקבוצות אחרות;
 .2התלמידים יכירו את עקרונות המיון לממלכות העיקריות  :בעלי חיים ,צמחים ,חיידקים,
פטריות;
 .3התלמידים יבדילו בין חד-תאיים לרב-תאיים;
 .4התלמידים יבדילו בין חסרי חוליות לבעלי חוליות;
 .5התלמידים יכירו את המאפיינים העיקריים של חסרי החוליות המשתייכים למערכת פרוקי
הרגליים ולמחלקת החרקים;
 .6התלמידים יכירו את המאפיינים העיקריים של המחלקות השונות של בעלי החוליות  :הדגים,
הדו-חיים ,הזוחלים ,העופות והיונקים.
 .7התלמידים ישוו בין קבוצות של בעלי חיים ויגיעו להכללות.

רקע מדעי
מגוון מינים ומיון
מגוון בתי הגידול על כדור הארץ הוא גדול :יש בתי גידול לחים ,יבשים ,חמים ,קרים ,מוארים,
מוצלים וכדומה .כל בית גידול כולל את כל היצורים המותאמים לחיים בתנאי הסביבה שבו .אכן,
מגוון המינים החיים על פני כדור הארץ הוא עצום ,וההערכה היא שיש כמה מיליוני מינים .מאז
ומעולם ביקש האדם "לעשות סדר" בעולם ולמיין את היצורים החיים .המדענים ממיינים את
היצורים החיים לקבוצות על פי מידת הדמיון והשוני ביניהם .כל קבוצה כוללת יצורים שיש להם
מאפיינים (תכונות תורשתיות) משותפים ,והם שונים במאפיינים אל ו מיצורים בקבוצות אחרות.

חד-תאיים ורב-תאיים
המיון הפשוט ביותר הוא חלוקה של היצורים החיים לשתי קבוצות :קבוצת היצורים החד -תאיים
וקבוצת היצורים הרב-תאיים.
השוואה בין יצורים חד -תאיים ליצורים רב-תאיים:

יצור חד-תאי

יצור רב-תאי
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מספר התאים

תא אחד

תאים רבים

תפקיד

התא הבודד עושה את כל
פעולות החיים

לכל קבוצת תאים יש תפקיד שונה

סביבת קיום

יכול לחיות רק בסביבה לחה

יש יצורים רב-תאיים שחיים בסביבה
לחה ,ויש שחיים בסביבה יבשה

חילוף חומרים עם הסביבה (נשימה ,נעשה דרך קרום התא
קליטת חומרים וסילוק פסולת)

נעשה על ידי מערכות מיוחדות

קצב רבייה

מהיר

אטי

דוגמאות

חיידק ,אמבה ,סנדלית

שלשול ,כלב ,כלנית ,אדם

חשוב להדגיש  :אף על פי שהחיידק ,האמבה והסנדלית הם כולם חד -תאיים ,יש ביניהם הבדל
חשוב ביותר מבחינת ארגון החומר התורשתי בתא  :לחיידק אין גרעין תא ,והחומר התורשתי שלו
מפוזר בכל התא; לאמבה ולסנדלית יש גרעין תא ,והחומר התורשתי מרוכז בתוכו .התאים של כל
הרב-תאיים מכילים גרעין תא.

המיון המדעי
הראשון שנקט גישה מדעית ושיטתית למיון היצורים החיים היה לִ ינֵאּוס ,מדען שוודי בן המאה
ה .18-הוא מיין את היצורים החיים לקבוצות על פי תכונותיהם הגופניות ,על פי התנהגותם ועל פי
מאפיינים אחרים שהצליח להבחין בהם .לינאוס חילק את כל היצורים החיים לשתי
צמחים ובעלי חיים .עם הזמן התגלו יצורים חדשים כמו החיידקים

מַ ְמלָכוֹת:

והשתכללו שיטות המיון,

וכיום נהוג לחלק את היצורים החיים ל חמש ממלכות .1 :בעלי חיים (  – )Animaliaיצורים רב -
תאיים שמקבלים את מזונם על ידי אכיל ת יצורים אחרים;  .2צמחים (  – )Plantaeיצורים רב -
תאיים שמייצרים את מזונם בעצמם;  .3פטריות (  – )Fungiיצורים רב -תאיים שמקבלים את
מזונם על ידי אכיל ת יצורים אחרים ,אך לעומת בעלי החיים הם מבצעים עיכול חיצוני מחוץ לגוף
הפטרייה;  .4חיידקים (  – )Bacteriaחד -תאיים חסרי גרעין תא  ,החומר התורשתי שלהם מפוזר
יסטָ ה ( – )Protistaחד-תאיים בעלי גרעין.
בכל התא; ְּ .5פרו ִֹט ְ
הלימוד בכיתה יתמקד בשתי הממלכות המוכרות ביותר :בעלי החיים והצמחים.
היצורים ב ממלכה כלשהי נבדלים זה מזה בתכונות רבות ,אך לכולם יש תכונות תורשתיות
משותפות ,המאפיינות אותם ומבדילות אותם מבני הממלכות האחרות .לדוגמה ,לכל היצורים
בממלכת הצמחים יש מאפיין משותף :הם מייצרים את מזונם בעצמם .בכך הם שונים מכל
היצורים בשאר הממלכות ,שאינם מייצרים את מזונם בעצמם אלא חייבים לאכול (או לקלוט)
מזון ממקור חיצוני.

ממלכה

כל אחת מן ה ממלכות נחלקת לקבוצות קטנות יותר – מערכות ,כל מערכ ת נחלקת ל מחלקות ,כל
מחלקה נחלקת לסדרות ,כל סדרה נחלקת למשפחות ,כל משפחה נחלקת ל סוגים ,כל סוג נחלק
למינים.

מערכות

מחלקות

סדרות

משפחות

סוגים
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מינים

מה משמעותן של קבוצות המיון?


כאמור ,לכל היצורים השייכים לקבוצת מיון כלשהי יש מאפיינים משותפים המבדילים
אותם ומייחדים אותם מקבוצות אחרות  .כך ,ל דוגמה ,העטלף שייך למחלקת היונקים עם
האדם והעכבר  ,ב של קווי הדמיון הייחודיים להם :הצאצאים שלהם ניזונים דרך יניקת חלב
אמם ,הם כולם יכולים לשמור על טמפרטורת גוף קבועה ,הם נושמים בעזרת ריאות ולא
בעזרת זימים ,ועוד.



ככל שקבוצת המיון קטנה יותר  ,כך הדמיון בין חבריה גדול יותר .לדוגמה ,פרטים השייכים
לאותה סדרה (כגון :אוגר ועכבר השייכים לסדרת המכרסמים)  ,דומים זה לזה יותר מאשר
פרטים השייכים לאותה מחלקה (ל דוגמה ,עכבר וחתול השייכים למחלקת היונקים) .פרטים
השייכים לאותו ה מין (כגון :שני נמרים) דומים זה לזה יותר מפרטים השייכים לאותו ה סוג
(למשל ,נמר ואריה – שני מינים השייכים לסוג פנתר).
הנה ,לדוגמה ,המיון של אריה:
בעלי חיים
ממלכה
מערכת

מיתרניים

תת מערכת

בעלי חוליות

מחלקה

יונקים

סדרה

טורפים

משפחה

חתוליים

סוג

פנתר

מין

אריה (פנתר האריה)

על פי הסכמה בי ן-לאומית ובהסתמך על המיון
המדעי ,לכל מין נקבע שם מדעי :שם הסוג שלו
(לדוגמה ,אדם) ושם המין ( לדוגמה ,אדם נבון).
שם המין כולל את שם הסוג ו עוד מילה .שיטה
זו מאפשרת לאנשים שונים בארצות שונות
להבין זה את זה ,כאשר הם מדברים על
היצורים השונים החיים בעולמנו.

בעלי חוליות וחסרי חוליות
ממלכת בעלי החיים נחלקת לשתי קבוצות מיון מרכזיות :בעלי החוליות וחסרי החוליות.

בעלי חוליות (חולייתנים)
בעלי החוליות היא קבוצה בממלכת בעלי החיים .בעלי החוליות נפוצים ביבשה ,במים ובאוויר,
וכוללים ,בין השאר ,את החיות הגדולות ביותר בעולם וגם את האדם .למרות ההבדלים הגדולים
בין הדג ל בין ה פינגווין או בין הצפרדע לבין הפיל ,אפשר לזהות תכונות וסימנים המשותפים לכל
היצורים בקבוצת בעלי החוליות .הסימן המוכר ביותר הוא מציאותן של עצמות ,שיוצרות עמוד
שדרה.
הנה כמה מהסימנים המשותפים לבעלי החוליות:
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עמוד שדרה  :לכולם יש עמוד שדרה במרכז הגוף ; הוא מורכב משורה של עצמות קצרות
הנקראות חוליות (ומכאן שם הקבוצה).
שלד פנימי  :לכולם יש שלד פנימי הנמצא בתוך הגוף ; הוא עשוי מעצם ומסחוס .השלד
גדל במהלך החיים.
סימטריה דו-צדדית :הצד הימני של הגוף דומה לצד השמאלי.
גפיים :לרוב בעלי החוליות יש שני זוגות גפיים ; .אצל מקצתם התנוונו הגפיים (נחשים).
מערכת הדם :אצל כל בעלי החוליות ,הדם זורם בתוך מערכת דם סגורה.
זנב :לרוב בעלי החוליות יש זנב ; אצל מקצתם התנוון הזנב (אדם ,דוב ,שרקן).

קבוצת בעלי החוליות נחלקת ל חמש מחלקות :הדגים ,הדו-חיים ,הזוחלים ,העופות והיונקים.
כל מחלקה נחלקת לקבוצות קטנות יותר (סדרות ,משפחות ,סוגים ומינים ) .הצב והנחש (שניהם
שייכים למחלקת הזוחלים) דומים זה לזה יותר מאשר לעכבר (ששייך למחלקת היונקים) .אבל
שלושתם הם בעלי חוליות ודומים זה לזה יותר מאשר לחיפושית (ששייכת לקבוצה אחרת לגמרי:
חסרי החוליות) .הנה המאפיינים העיקריים של המחלקות השונות בקבוצת בעלי החוליות ,וכמה
המחלקה
דגים
דו-חיים
זוחלים
עופות

יונקים

סימנים מאפיינים














בעלי סנפירים
נושמים במים בעזרת זימים
העור חשוף ,דק ולח
רובם חיים בשתי )"דו"( סביבות חיים:
בתחילת החיים במים ובבגרותם ביבשה.
עור גופם יבש )אינם מזיעים(
הגוף מכוסה קשקשים
הגוף מכוסה נוצות
בעלי מקור
בעלי טמפרטורת גוף קבועה
הגוף מכוסה שער )פרווה(
בדרך כלל בעלי אפרכסות אוזניים
הצאצאים יונקים חלב
בעלי טמפרטורת גוף קבועה

דוגמאות
קרפיון ,כריש ,צלופח
צפרדע ,קרפדה ,טריטון
נחש ,שממית ,זיקית
תרנגול ,פשוש ,עורב

כלב ,דולפין ,אדם

יש לשים לב:
טמפרטורת הגוף של דגים ,דו -חיים וזוחלים אינה קבועה (יצורים פויקילותרמיים) ,אלא
מושפעת מטמפרטורת הסביבה :כשטמפרטורת הסביבה גבוהה ,גם טמפרטורת גופם גבוהה.
כשטמפרטורת הסביבה נמוכה ,גם טמפרטורת גופם נמוכה .כשטמפרטורת הגוף שלהם יורדת
מתחת לנקודת סף כלשהי ,הם מפסיקים להיות פעילים.
(יצורים הומיותרמיים) ,ואינה מושפעת
טמפרטורת הגוף של עופות ויונקים היא קבועה
מטמפרטורת הסביבה שלהם .טמפרטורת הגוף של היונקים (ל דוגמה ,האדם) היא  37מעלות
צלסיוס ,ושל העופות –  40מעלות צלסיוס.
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חסרי חוליות
חסרי החוליות היא קבוצה בממלכת בעלי ה חיים ,והיא כוללת את רוב המינים של בעלי החיים
בעולם .מקצתם חיים במים (אלמוגים ,מדוזות ,סרטנים) ,אחרים ביבשה (רבים מן התולעים,
החרקים ,העכבישים) ,מקצתם קופצים ,מקצתם מעופפים ; אך לכולם  ,ללא יוצא מן הכלל  ,יש
; ל מקצתם (לפרוקי
מאפיין משותף אחד :אין בגופם עצמות .משום כך גם אין להם שלד פנימי
החוליות נחלקת למערכות ,למחלקות ,לסדרות,
הרגליים) יש שלד חיצוני .גם קבוצת חסרי
למשפחות ,לסוגים ולאלפי מינים.
 מערכת הרכיכות – מערכ ת ז ו שייכת לקבוצת חסרי

החוליות ,והיא אחת מן המערכות

המגוונות והנפוצות ביותר על פני כדור הארץ .רוב הרכיכות חיות במים ,אך יש גם רכיכות
ביבשה .גופן של הרכיכות רך ,ולרוב הוא מוגן על ידי קונכייה  ,לדוגמה :צדפות וחלזונות.
 מערכת פרוקי הרגליים – מערכ ת ז ו שייכת לקבוצת חסרי החוליות .לכל פרוקי הרגליים יש
תכונות משותפות .ל דוגמה ,לכולם יש כמה זוגות רגליים העשויות פרקים -פרקים (ומכאן
שמה של המערכת) .מערכת פרוקי הרגליים מחולקת ל חמש מחלקות ,ובהן :מחלקת החרקים,
מחלקת הסרטנים ומחלקת העכבישניים .בעלי החיים בשתי המחלקות דומים אלו ל אלו ,אך
לחרקים יש שש רגליים ,ואילו לעכבישניים יש שמונה רגליים .הזבוב והפרפר (שניהם שייכים
למחלקת החרקים) דומים זה לזה יותר מאשר לעכביש (ששייך למחלקת העכבישניים).
שלושתם שייכים למערכת פרוקי הרגליים ודומים זה לזה יותר מאשר לדג (ששייך לקבוצה
אחרת לגמרי :בעלי החוליות).
קבוצה:
מערכות:
מחלקות:
סדרות:

חסרי חוליות
פרוקי רגליים
סרטנים חרקים

תולעים

עכבישניים נדלים רב -רגליים

רכיכות

ספוגיים

חלזונות צדפות

פרפראים חיפושיות זבובאים דבוראים

בהקשר זה כדאי להדגיש את מחלקת ה חרקים ,שמספר המינים בה הוא הגדול ביותר בין בעלי
בעלי שלד
החיים .קיימים למעלה ממ יליון מיני חרקים ,ולכולם יש המאפיינים הבאים :הם
חיצוני המכיל כיטין ויש להם שלושה זוגות רגליים (בסך הכול שש רגליים) .לרובם יש כנפיים
ולעתים גם מחושים .דוגמאות לחרקים :חיפושיות ,פשפשים ,פרעושים ,כינים ,זבובים ,נמלים,
דבורים ,פרפרים ,שפיריות ויתושים.
לשם מה למיין?
הנטייה למיין דברים קיימת באדם מאז ומעולם ,והיא נובעת מרצונו לעשות סדר בעולם ולהבין
את החוקים השולטים בו .בחיי היו ם-יום אנשים ממיינים חפצים על פי צורכיהם והנוחות שלהם,
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וכל אחד עושה זאת

בדרך שונה  .ל דוגמה ,יש אנשים הממיינים ספרים על פי הנושא שלהם,

אחרים ממיינים על פי שם הסופר ,אחרים על פי גודל הספר ועוד.
המיון המדעי של היצורים החיים מתבסס על תכונות הגוף ,ומסתמך על תכונות רבות ולא רק על
תכונה אחת :תכונות שקשורות בצורת הגוף של היצורים ,בהתנהגותם ובשנים האחרונות גם
במבנה החומר התורשתי (דנ"א) שלהם .כל אל ו מאפשרים להסיק מסקנות על היצורים החיים ועל
הקשרים ביניהם.
לדוגמה ,הכריש והדולפין דומים זה לזה בכך ששניהם חיים במים .לעומתם ,העכבר חי ביבשה.
אבל – הכריש נושם בעזרת זימים ,העובר שלו מתפתח בתוך ביצים וטמפרטורת הגוף שלו אינה
שבגוף
קבועה ,ואילו הדולפין והעכבר נושמים בעזרת ריאות ,העוברים שלהם מתפתחים ברחם
האם וטמפרטורת הגוף שלהם קבועה .גם החומר התורשתי (הדנ"א) של הדולפין דומה יותר לזה
של העכבר מאשר לזה של הכריש .ואכן  ,הדולפין והעכבר משתייכים לאותה מחלקה (היונקים)
בעוד שהכריש משתייך למחלקה אחרת (הדגים).
התפתחות המינים
על סמך הדמיון בין היצורים החיים (במאפייני החיים ,במבנה התאי ובחומר התורשתי – הדנ"א)
הסיקו המדענים שכל היצורים החיים קשורים זה לזה .קיימות עדויות רבות לכך ,שמינים
מורכבים של יצורים חיים התפתחו ממינים פשוטים במ הלך מיליוני שנה .אחת העדויות היא
מציאותם של מאובנים של יצורים חיים שנכלאו בשכבות קדומות של סלעים .עדויות ראשונות
לחיים על כדור הארץ נמצאו בסלעים עתיקים בני  3.7מיליארד שנה ,ואלה היו חד -תאיים
תאייםפשוטים .ככל שמסתכלים על שכבות סלע צעירות יותר מוצאים בהן גם יצורים רב
החוליות ,רואים שגם בהם יש שוני ברמת
מורכבים יותר ויותר .כאשר מתמקדים בבעלי
המורכבות של המבנה ושל ההתנהגות שלהם .ככל שהמין מורכב יותר הוא הופיע מאוחר יותר על
פני כדור הארץ :בעלי החוליות הראשונים שהופיעו הם מיני הדגים (כלומר ,אל ו הם בעלי החוליות
ה"וותיקים" ביותר) ,אחר כך הופיעו הדו -חיים ,אחר כך הזוחלים ולבסוף העופות והיונקים.
האדם ,שהוא המורכב ביותר ,הופיע אחרון (כלומר המין אדם הוא ה"צעיר" ביותר על כדור
הארץ).
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תת-נושא  :2הסביבה ומרכיביה
מטרות (בתחומי התוכן והמיומנויות)
 .1התלמידים יבינו מהי סביבת חיים ,ויבחינו בין מרכיביה הא-ביוטיים לבין מרכיביה
הביוטיים;
 .2התלמידים יסיירו בסביבה ויזהו את מרכיביה ואת התנאים השוררים בה;
 .3התלמידים יכירו את צורכי הקיום של יצורים חיים ,ויסבירו כיצד הסביבה מספקת
אותם;
 .4התלמידים יקראו תיאור מילולי של סביבה ,יצפו בתמונה שלה או בסרט עליה ,יזהו
אותה ויסבירו את מרכיביה ואת תנאיה;
 .5התלמידים יתארו בעזרת דוגמאות את יחסי הגומלין בין מרכיבי סביבה שונים ,ואת
השפעתם על תנאי הסביבה;
 .6התלמידים יציינו בעזרת דוגמאות כיצד הסביבה מספקת את התנאים ואת המשאבים
הנחוצים לקיומם של היצורים החיים;
 .7התלמידים יאספו מידע ממקורות שונים על יחסי גומלין בסביבה ,ועל השפעת תנאים א-
ביוטיים על תופעות ותהליכים בחיי יצורים חיים;
 .8התלמידים ינמקו בעזרת דוגמאות כיצד מרכיבים א-ביוטיים ותנאי הסביבה משפיעים על
היצורים המתקיימים בסביבות חיים שונות;
 .9התלמידים יפתחו יכולות של חשיבה מערכתית וניתוח קשרים במערכות מורכבות.
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.01

רקע מדעי
מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים
ביוספרה
כוללת
מגוון סביבות

התאמה
מבנית

כל
ל-

סביבת חיים

התאמה
פיזיולוגית

מותאמים

מורכבת
מ-
מרכיבים א-ביוטיים

התאמה
התנהגותית

ביניהם מתקיימים יחסי
גומלין הדדיים

מרכיבים ביוטיים

מהי סביבה?
כוללים
חומרים:
סלעים ,קרקעות ,אוויר ,מים

כוללים

אנרגיה וכוחות:
אור ,חום ,רוח ,תנועת מים

בעלי חיים

צמחים

פטריות

חיידקים
וחד-תאיים

קובעים את

תנאי סביבה
שביניהם
כמות חמצן

כמות CO2

טמפרטורה

כמות מים

עצמת אור

הרכב המזון
וכמותו
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כדור הארץ ,כוכב הלכת שלנו ,שוקק חיים ,וכל היצורים החיים עליו זקוקים לסביבת חיים שבה
הם מוצאים את כל צ ורכיהם :מקום לחיות בו ,מזון ,מים ,אוויר לנשימה ,מחסה ,בני זוג וכדומה,
ובה הם שורדים ומתרבים .כלומר  ,יצור חי בלא סביבה כלשהי הוא דבר שאינו אפשרי .אך אם
נבדוק היכן נמצאים היצורים החיים בכדור הארץ ,נראה שהתחום המתאים לחיים הוא מוגבל
למדי :שכבות האוויר הקרובות לאדמה ,השטח שעל פני האדמה וגם בתוכה ,בעומק  ,הוא מוגבל,
וכך גם מקווי המים השונים .תחום זה  ,שהחיים מתקיימים בו  ,נקרא ּבִ יו ְֹספֵ ָרה (ּבִ י ֹו = חיים;
ְספֵ ָרה = אזור או שכבה בעלת צורה כדורית) ,והוא כולל מגוון עשיר של סביבות חיים – מקומות
שהיצורים החיים מתקיימים בהם.
סביבות החיים בכדור הארץ נבדלות זו מזו בגודלן .יש סביבות המשתרעות על שטח עצום כמו
האוקיינוסים; יש סביבות ששטחן מצומצם יותר כמו המדבר בנגב או החולות בחוף הים ; יש גם
סביבות חיים קטנות הרבה יותר כמו עץ תאנה שגדל בקצה היישוב או מחילה של עכברים בשדה.
סביבות החיים נבדלות זו מזו לא רק בגודלן ,אלא גם בתנאים השוררים בכל אחת מהן ובמגוון
המינים המתקיים בהן .לדוגמה ,דגי אמנון הגליל חיים במי הכנרת ובמקווי מים מתוקים אחרים,
אבל אינם יכולים לחיות במי הים המלוחים .צבי ישראלי חי בנופי השיחים של הרי הגליל ,הכרמל
והרי יהודה ,אך לא יוכל לשרוד ולהתרבות באזור הצחיח שליד אילת .אכן ,מי הכנרת והיצורים
החיים בכנרת שונים ממי הים והיצורים החיים בים ,והתנאים בכרמל שונים מ התנאים השוררים
באזור אילת.
בכל סביבה יש יצורים חיים ,אך הם אינם מפוזרים בשטח באקראי .מה קובע את פיזור המינים
השונים בתוך אותה סביבה? כל מין נמצא רק במקום שהתנאים השוררים בו מתאימים לקיומו.
פטריות ארנייה ,הגדלות ביער אורנים ,אינן מפוזרות על פני כל היער .הן זקוקות ללחות גבוהה
ולקרבה הדוקה אל שורשי האורן ,ו רק במקום כזה הן גדלות ; פטריות ממין אחר גדלות על
אצטרובלים שנפלו לאדמה והחלו להירקב ; את זחלי פרפר תהלוכן האורן נמצא בתוך מארג צפוף
של קורים שהם טווים בין עלי האורן דמויי המחטים ; ו אילו החולדה המצויה ,שלמדה לקלף את
האצטרובלים ולאכול את הזרעים שבתוכם ,מטפסת על ענפי האורן הנושאים את האצטרובלים.

מרכיבי הסביבה
יכולתם של יצורים חיים להתקיים בסביבה ,להשיג

בה את כל צורכי הקיום ההכרחיים להם

ולהתרבות בה ,תלויה במרכיבי הסביבה ובתנאים שהם יוצרים בה .כדי להבין מהי סביבת חיים,
עלינו להכיר את מרכיביה ,להבין את חשיבותם ואת השפעתם ,ולדעת מה עלול להתרחש
בהיעדרם או כשהם נמצאים בכמות מוגבלת.
מקובל למיין את מרכיבי הסביבה למרכיבים ביוטיים ולמרכיבים א -ביוטיים.
החיים והאדם ,הצמחים,

המרכיבים הביוטיים כוללים את כל היצורים החיים בסביבה :בעלי
הפטריות החיידקים ושאר החד -תאיים( .בשל השפעתו הרבה של האדם על הסביבה ,יש המציינים
אותו בנפרד משאר בעלי החיים).
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המרכיבים הא -ביוטיים כוללים חומרים :סלעים וקרקעות ,מים ואוויר,

אנרגיה :חום ואור,

וכוחות :רוח – כוח המופעל על ידי תנועת אוויר; גלי הים ,זרימת מים בנחל או על האדמה – כוח
המופעל על ידי תנועת מים.
לדוגמה :ביער אורנים על פסגת הכרמל  ,המרכיבים הביוטיים הם כמובן עצי האורן וגם פטריות
ארנייה ,תהלוכן האורן ,חולדה מצויה ,רקפות ,ציפורים שמקננות על העצים ויצורים ממינים
רבים אחרים .המרכיבים הא-ביוטיים הם ,בין השאר ,הסלעים ואדמת הגיר שהאורנים גדלים
עליהם ,חומרים שנמצאים באדמה והם תוצרי פירוק של מחטי האורן שנפלו אל הקרקע ,הרוחות
העזות הנושבות בפסגת ההר החשופה ,וכמובן גם האוויר ,המים ואור השמש.
בין מרכיבי הסביבה הביוטיים והא

-ביוטיים מתקיימים יחסי גומלין הדדיים .ל

דוגמה ,טיב

הקרקע משפיע על הרכב הצמחים הגדלים עליה .הצמחים קובעים את אספקת המזון לבעלי
החיים ולשאר היצורים בסביבה ,וכולם יחד הם המקור לחומר האורגני שחוזר אל הקרקע
ומשפיע על טיבה.
כלומר ,מצד אחד – למרכיבי הסביבה יש השפעה ניכרת על מגוון היצורים החיים בכל סביבה ,כי
הם קובעים את תנאי המחייה בסביבה ; מצד אחר – תנאי המחייה משפיעים על מגוון המינים
בסביבה.
לדוגמה ,הצל של צמחי החורש משפיע על תנאי הטמפרטורה ולחות הקרקע שמתחת לעצים,
ותנאים אלו משפיעים על מגוון בעלי החיים שיכולים להתקיים מתחת לעצים  ,ועל מגוון הצמחים
שיכולים לגדול שם ; או בחוף הים  :מרכיב המלח המומס בטיפות המים הניתזות אל הקרקע
משפיע על מיני הצמחים ובעלי החיים שיכולים להתקיים שם.
יצורים חיים יכולים להתקיים בסביבה כלשהי רק אם הם מצליחים להשיג בה את כל צורכי
הקיום הדרושים להם :מקום לחיות ולגדל בו את הצאצאים ,מזון ,מים ,אוויר לנשימה וכדומה.
מרכיבי הסביבה – החומרים ,האנרגיה ו היצורים שחיים בה – הם משאבים שנחוצים ליצורים
נחוצים
החיים :החמצן והפחמן הדו -חמצני שבאוויר נחוצים לנשימה ולפוטוסינתזה ,המים
לשתייה (ו בתור סביבת חיים ליצורי המים) והמינרלים (המומסים במים שהיצורים שותים או
קולטים אל תוך גופם) דרושים לבניית חומרים ולקיום תהליכים שונים בגוף.

מרכיבי הסביבה קובעים את תנאי הסביבה
מהם מרכיבי הסביבה וכיצד הם משפיעים על תנאי הסביבה?
מים
המים הם מרכיב חיוני בכל סביבת חיים ,ובלעדיהם לא ייתכנו חיים .המים מהווים בין  70%ל -
התוֶ ך (החומר ,המֶ דיּום) הממיס חומרים שונים בתאי
 80%מנפח גופם של רוב היצורים חיים ,והם ָ
הגוף .בלעדיהם לא יוכלו להתרחש תהליכי החיים (התגובות הביו -כימיות בגופם של היצורים
החיים) .כל היצורים החיים קולטים מים מן הסביבה (בשתייה ,באוכל או בקליטה ישירה מן
283

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

הסביבה) ,ומאבדים מים (בהזעה ,בהפרשות או באידוי אל הסביבה) ,וחשוב שמאזן המים בגופם
יהיה תקין .המים הם גם סביבת החיים של כל היצורים המתקיימים במקווי המים השונים .לכן,
כמות המים – לחות האוויר ,לחות הקרקע – היא תנאי חשוב בכל סביבת חיים .בסביבה שכמות
המים בה מעטה כמו במדבר ,יוכלו להתקיים רק יצורים שתכונותיהם מותאמות לחיים בתנאים
של מיעוט מים.
אוויר
האוויר של כדור הארץ הוא מרכיב סביבה חיוני ,בעיקר בגלל שני גזים שנמצאים בו :חמצן ופחמן
דו-חמצני .רוב היצורים החיים זקוקים ל חמצן בתהליך הנשימה .החמצן מסייע לפירוק הסוכר
בתוך תאי הגוף (ולפעמים גם לפירוק חומרים אורגניים אחרים) ,ולשחרור האנרגיה (הכימית)
הנחוצה לתהליכי החיים .היצורים היבשתיים קולטים את החמצן ישירות מן האוויר ,והיצורים
החיים במים קולטים את החמצן המומס במים .החמצן ממלא כ  20%-מנפח האוויר ,ולכן ברוב
סביבות החיים היבשתיות הוא אינו גורם מגביל (באקולוגיה ,גורם מגביל הוא מרכיב או תנאי
שכמותו מעטה לעומת ה צורך בו ,ולכן הוא מגביל את ההתפתחות של היצורים החיים בסביבה).
רק בגובה רב ,במקום שהאוויר דליל בו ,החמצן עלול לה יות גורם מגביל .מסיסותו של החמצן
במים נמוכה ,והיא יורדת במים חמים (בטמפרטורת החדר ,ריכוזו במים קטן פי שלושים מריכוזו
באוויר) .לכן ,בסביבות החיים שבתוך המים ,ריכוז החמצן עלול להיות גורם מגביל עבור היצורים
החיים שם.
הפחמן הדו -חמצני שבאוויר או המומס במים ,נחוץ לכל היצורים המבצעים פוטוסינתזה ,כי הוא
אחד מחומרי המוצא בתהליך ייצור הסוכר .ריכוז ה  CO2-באוויר הוא קרוב ל  0.04%-וכיוון שהוא
מתמוסס היטב במים ,ריכוזו במים בטמפרטורת החדר דומה לריכוזו באוויר (למעשה הוא
CO2-

מתמוסס במים ויוצר שם חומצה פחמתית חלשה –  .)H2CO3צמחי היבשה קולטים את ה
ישירות מן האוויר ; האצות וצמחי המים קולטים את ה  CO2-המתמוסס במים ,וברוב המקרים
אין מחסור בגז זה ,שריכוזו הולך ועולה בהשפעת האדם.

לאדי המים ,לפחמן הדו -חמצני ולחומרים אחרים שנמצאים באוויר ,יש עוד חשיבות :הם גורמים
הארץ
לתופעה טבעית וחשובה של אפקט החממה (תוצא החממה) ,השומר על חומו של כדור
הארץ היא
ומונע ממנו לברוח לחלל .הודות לאפקט החממה ,הטמפרטורה הממוצעת של כדור
 .17°Cמדענים מעריכים כי בלא אפקט החממה  ,הייתה הטמפרטורה של כדור הארץ צונחת ב -
 ,35°Cומגיעה לממוצע של  18 ( -18°Cמעלות מתחת לאפס!) .בתנאים כאלה

היו האוקיינוסים

והנחלים קופאים ,וכדור הארץ היה הופך למדבר של קרח.
אוֹר
האור הוא מקור האנרגיה לתהליך הפוטוסינתזה של הצמחים .ולכן ,תנאי התאורה (עצמת האור
ומשך החשיפה לאור) ,משפיעים על התפתחות הצמחים .אורך היום (מספר שעות האור ביממה)
משתנה במהלך השנה בצורה הדרגתית וקבועה .יצורים רבים חשים בשינויים אל ו ,ומגיבים להם
בהתנהגותם ובפיזיולוגיה שלהם .לדוגמה ,אורך היום משפיע על תהליכי שלכת ,לִ בלוב ופריחה של
284

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

צמחים רבים ,על החלפת נוצות ופרווה של עופות ושל יונקים ,ועל מועדי נדידה או רבייה של בעלי
חיים רבים .במקומות שבהם עצמת האור פוחתת כמו בעומק הים או בצל עצים צפופים ,היצורים
המבצעים פוטוסינתזה מתמעטים.
חוֹם
אנרגיה בצורת חום היא אחד ממרכיבי הסביבה .מקור החום הוא בקרינת השמש או בתהליכים
המתרחשים בעומק האדמה .טמפרטורה היא המדד ל דרגת החום  ,והיא אחד מתנאי המחייה
-

החשובים בסביבה .רוב היצורים יכולים להתקיים בטווח טמפרטורות צר ,שאינו עולה על כ
 .40°Cעם זאת ,בכדור הארץ יש גם יצורים שיכולים להתקיים בטמפרטורות קיצוניות ,מ -50°C-
 50°Cויותר (במדבריות ,במַ ע ֲֵשנות(חמישים מעלות מתחת לאפס ,באזורים מושלגים) ועד ל
הפולטות חום בעומק האוקיינוסים ,במעיינות חמים וכדומה).
קרקע
קרקע היא תוצר בלייה של הסלעים המרכיבים את כדור הארץ ,והיא משמשת מצע גידול
לצמחים ,מקום שהשורשים נאחזים בו וקולטים ממנו מים ומינרלים .הקרקע היא גם סביבת
חיים ליצורים שמתקיימים בתוכה ,לדוגמה :חולד ,שַ לְ שּול ונמלים .הקרקע בנויה מגרגירים,
וארגונם ( צפיפותם) משפיעים על תכונותיה .ברווחים שבין גרגירי הקרקע
שגודלם ,הרכבם הכימי ִ
יש אוויר ,והוא מקור החמצן הנחוץ לנשימתם של שורשי הצמחים ושל בעלי החיים השוכנים
בקרקע .גרגירי הקרקע סופחים מים בכמות שתלויה בתכונות הקרקע  .ככל ש יש בקרקע יותר
חומר אורגני ,היא יכולה לספוח מים בכמות גדולה יותר.
יצורים חיים
המרכיבים הביוטיים של סביבת החיים כוללים את כל מגוון היצורים החיים בה .מרכיבים אל ו
קובעים במידה רבה את תנאי המחייה בכל סביבת חיים .היצורים החיים משפיעים על התנאים
הא-ביוטיים בסביבה .ל דוגמה ,בעלי-חיים שמתחפרים בקרקע מאפשרים לאוויר ולמים לחדור
אליה בקלות .בתהליך הפוטוסינתזה  ,הצמחים קולטים מן האוויר פחמן דו -חמצני ופולטים אל
האוויר כמויות גדולות של חמצן .
בין היצורים החיים בסביבה מתקיימים יחסי גומלין מורכבים ,וגם להם השפעה חשובה על תנאי
המחייה .לפעמים היצורים זקוקים זה לזה כמו במקרה האורן והארנייה ; לפעמים הם מתחרים
זה בזה על השגת משאב שכמותו מוגבלת כמו תחרות על אור בין העצים לבין הצמחים המטפסים
עליהם; ויש שאוכלים זה את זה כמו ציפורים הניזונות מן הפירות העסיסיים של צמחי החורש או
נמיות שטורפות נחשים.
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לסיכום
כל סביבת חיים היא מערכת אקולוגית מורכבת ש אפשר לזהות בה את המרכיבים השונים ,את
הקשרים ביניהם ואת השפעותיהם ההדדיות .אבל חשוב לזכור כי בפועל קשה לבודד את השפעתו
של מרכיב זה או אחר ,מפני שהמרכיבים השונים פועלים במשולב  ,משפיעים זה על זה ומושפעים
זה מזה.
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תת-נושא  :3התאמה לסביבה
מטרות (בתחומי התוכן והמיומנויות)
 .1התלמידים יגדירו מהי התאמה לסביבת החיים ,ויביאו דוגמאות לכך;
 .2התלמידים יציינו דוגמאות להתאמות של יצורים לסביבת חייהם ,ויזהו את סוג ההתאמה:
מורפולוגית (מבנית) ,פיזיולוגית (תהליכית) או התנהגותית;
 .3התלמידים יסבירו ,בעזרת דוגמאות ,כיצד התאמות לסביבה תורמות לקיומם של היצורים
בתנאים השוררים בסביבות חיים שונות;
 .4התלמידים ישוו בין התאמות של יצורים שחיים בסביבות שונות אך נתקלים באותן בעיות,
ויסיקו מסקנות בדבר הדמיון והשוני בין ההתאמות לבין הבעיות המשותפות;
 .5התלמידים יסבירו את הקשר בין שינויים בסביבה לבין התפתחות התאמות לסביבה ביצורים
חיים;
 .6התלמידים ינסחו טיעונים מנומקים בדבר התפתחות התאמות של יצורים לסביבת חייהם,
בררה טבעית במהלך הדורות.
בתהליך של ֵ
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רקע מדעי
שינויי תכונות ביצורים חיים

מתרחשים
במהלך דורות
באוכלוסייה
בתהליך של בררה טבעית
עוברים בתורשה

מתרחשים בחיי הפרט
אינם עוברים בתורשה
הפיכים

התאמה לסביבה

הסתגלות

צמחים

מבנית

דוגמאות

בעלי חיים

מבנית

פיזיולוגית

דוגמאות

דוגמאות

התנהגותית

פיזיולוגית

דוגמאות

דוגמאות

התאמה ליובש:
שורשים עמוקים,
פיוניות שקועות,
כיסוי שערות,
עלים קטנים
וגלדניים

התאמה ליובש:
שלכת קיץ,
החלפת עלים,
תרדמת זרעים,
בצל או פקעת,
סגירת פיוניות

התאמה ליובש:
פרווה דלילה,
צבע גוף בהיר,
כיסוי גוף המונע
אידוי מים,
אוזניים ארוכות

התאמה ליובש:
תרדמה,
נדידה,
חיסכון במים,
מים במזון,
ביצי קיימא

התאמה ליובש:
הסתתרות,
הסטת פעילות,
התחפרות,
הרחקת הגוף מן
הקרקע

התאמה למים:
רקמות לאגירת
אוויר לציפה,
עלים רבים
וגזורים

התאמה למים:
אגירת חמצן
ברקמות,
ספיגת חומרים
בכל שטח הגוף

התאמה למים:
נשימה – זימים,
תנועה – סנפירים,
כיסוי גוף חלק,
קרומי שחייה

התאמה למים:
הפרשת עודף
מים,
הפרשת עודף מלח

התאמה למים:
ביונקיםוזוחלים:
עלייה לנשימה,
בדגים :פתיחת
הפה וסגירתו

התאמה לקור:
עלים מחטניים,
צמיחה בצורת
חצי כדור

התאמה לקור:
שלכת חורף,
ייצור חומרים
מונעי קיפאון

התאמה לקור:
פרווה עבה,
שכבת שומן עבה
מתחת לעור

התאמה לקור:
תרדמת חורף,
אגירת שומן בגוף

התאמה לקור:
נדידה עונתית,
כניסה למסתור,
התקהלות בצפיפות

התאמה לגובה:
כדוריות דם רבות
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היצורים החיים מותאמים לסביבת חייהם
יש מגוון עצום של סביבות חיים על פני כדור הארץ  ,ובכל אחת מהן מתקיימים תנאי סביבה
האופייניים לה :במדבר יבש וחם; סמוך לקוטב יש שפע של מים ,אך הטמפרטורות נמוכות והמים
קפואים רוב השנה; ליד החוף רוחות חזקות נושאות רסס של מי ים מלוחים; בהרים הגבוהים יש
אוויר דליל והטמפרטורות נמוכות; בשכבות העליונות של מי הים ,האוויר מומס וכן חודר אליהן
אור עד לעומק מוגבל ,בשכבות העמוקות של הים הלחץ גובר וכן יש שם כמות חמצן מוגבלת.
בני האדם מצליחים להתקיים כמעט בכל סביבות החיים בעולמנו .בזכות היכולות הטכנולוגיות
שפיתחנו ,אנחנו משנים את התנאים שמסביב לנו ומתאימים אותם לצורכינו :בונים בתים,
ממזגים בהם את האוויר ,דואגים לאספקת מים ולמקורות מזון וכדומה .אבל ליצורים חיים
אחרים אין יכולות טכנולוגיות כאלה .ולמרות זאת ,בכל סביבת חיים נמצא מגוון גדול מאוד של
יצורים .איך הם מצליחים להתקיים בסביבות השונות?
ות להם להתקיים באותה
בכל סביבה מתקיימים רק היצורים שתכונותיהם השונות מאפשר
סביבה ,לדוגמה :מבנה גופם והתנהגותם .את התכונות האלה מכנים בשם התאמות.
ההתאמות לסביבה של היצורים החיים מאפשרות להם להשיג את מזונם ,להתגונן מפני יצורים
חיים אחרים בסביבה ,להתרבות ולהעמיד צאצאים פוריים ,ולהתמודד עם תנאי הסביבה ועם
שינויים עונתיים כמו ,לדוגמה ,מחסור במים או תקופת יובש .ככל שההתאמה של היצור החי
לסביבה טובה יותר ,היא משפרת את הסיכוי שלו לשרוד בסביבה ולהעמיד צאצאים .ההורים
מורישים לצאצאיהם את תכונותיהם ,ולכן גם הצאצאים של יצור המותאם לסביבתו הם בעלי
סיכוי טוב לשרוד ולהתרבות באותה סביבה.

סוגים של התאמה לסביבה
ההתאמות של היצורים החיים לסביבתם ,כלומר ,התכונות המותאמות לתנאי הסביבה ,נותנות
מענה לבעיות שהיצורים החיים מתמודדים אתן בסביבת חייהם.
אם נבדוק את התכונות של היצורים החיים באותה סביבת חיים ,נגלה מגוון של התאמות –
פתרונות שונים להתמודדות עם אותן הבעיות .לדוגמה :הבעיה העיקרית במדבר היא מיעוט מים.
גמלים מסוגלים לתפקד היטב גם כשאינם שותים מים ימים אחדים ,ואחר כך לשתות כמות
גדולה של מים בבת אחת בלי להינזק; מכרסמים מדבריים כמו ירבוע ,אינם שותים מים אלא
מסתפקים באכילה של צמחים בשרניים ( שהעלים שלהם מכילים מים רבים ) .גם בצמחי המדבר
נגלה התאמות שונות לבעיית מיעוט המים .לדוגמה ,לעצי שיזף יש שורשים עמוקים שמגיעים עד
למי התהום; העלים של לענת המדבר מכוסים שערות ,שמקטינות מאוד את איבוד מעט המים
שהצליחו לקלוט מן האדמה.
כמו כן ,נוכל למצוא דוגמאות רבות להתאמות דומות להתמודדות עם אותה בעיה אצל יצורים
שאינם משתייכים לאותה קבוצה ( שהם ממחלקות שונות ,ממשפחות שונות וכדומה) – פתרונות
דומים אצל יצורים המשתייכים לקבוצות שונות .לדוגמה :בארצות הצפון קר מאוד ,במיוחד
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בחורף הקפוא .כדי להתמודד עם הקור,

ליצורים שונים יש שכבות מבודדות ,המקטינות את

איבוד החום מן הגוף .כך לדוגמה ,לדובי קוטב יש פרווה צפופה ושכבת שומן עבה מתחת לעור,
ולשכווי השלג ( עוף בר ,קרוב לתרנגולת) יש שכבת נוצות מבודדות חום וכן שכבת שומן מתחת
לעורו.
נהוג לחלק את ההתאמות לסביבה לשלושה סוגים עיקריים :התאמות מבניות ( אנטומיות),
התאמות פיזיולוגיות (תהליכיות) והתאמות התנהגותיות .

התאמה מבנית
תכונות הקשורות במבנה הגוף – בגודלם של איברים ,בצורתם ,בצבעם ובמבנה של מערכות
פנימיות בגוף – נקראות התאמות מבניות.
 דוגמאות להתאמות מבניות לחיים במים:
לדגים צורת גוף הידרו-דינמית ,גופם מכוסה קשקשים ומעליהם ריר חלק .הם חותרים במים
בעזרת סנפירים ונושמים בעזרת זימים ,המותאמים לקליטת חמצן שמומס במים .גם לעופות מים
(כמו ברווזים ופינגווינים ) וליונקים ימיים ( כמו כלבי ים ודולפינים) ,שצוללים במים כדי למצוא
מזון ,יש צורה הידרו-דינמית וכן קרומי שחייה בין האצבעות ,המקנים לרגל צורה של משוט .בין
צמחי המים יש צמחים שהעלים שלהם צפים על פני המים ( כמו נימפאה ונופר) .בצמחים אלו יש
חללי אוויר ,המסייעים להם לצוף על פני המים; העלים הרחבים שלהם קולטים את אור השמש,
קולטים חמצן ופחמן דו-חמצני מן האוויר ( בצדם העליון) וקולטים מים ומינרלים בשטח גופם
הנוגע במים (דרך הצד התחתון של העלים ודרך שאר חלקי הצמח הטבולים במים).
 דוגמאות להתאמות מבניות לחיים במדבר:
לבעלי חיים מדבריים רבים יש פרווה בהירה המחזירה את קרני השמש ומקטינה את ההתחממות.
שערות הפרווה קצרות ודלילות ,ומאפשרות לגוף להיפטר מעודפי חום .לרבים מהם רגליים
ארוכות ,המרחיקות אותם מן האדמה שמתחממת בשמש ופולטת חום רב אל שכבת האוויר
הצמודה אליה .לצמחי מדבר רבים יש שורשים עמוקים המגיעים אל מי התהום ,או שורשים
הצומחים קרוב אל פני האדמה ומשתרעים על שטח גדול .כך הם יכולים לקלוט את מי הגשמים
המעטים היורדים במדבר ,שמצליחים להרטיב רק את השכבות העליונות של האדמה .העלים של
רבים מהם מכוסים שערות בהירות .השערות מחזירות את קרני השמש ומקטינות את
ההתחממות ,וגם מקטינות את איבוד המים מן העלה ,מפני שהן שומרות מתחת להן את אדי
המים שנפלטים מן הפיוניות שבעלה ,ויוצרות שכבה דקה של "מיקרו-אקלים" לח צמוד לעלים.
מידע על מבנה הפיוניות ופעילותן ,הדמיה של פעילות הפיונית וסרטון על פיונית בפעולה ,נמצאים
בפרק פיוניות ,שבאתר לב וליבה.
בספר המים חומר לחיים יש הרחבה על קליטה ופליטה של מים (עמודים  ,)64–61ועל התאמה של
יצורים חיים למיעוט מים (עמודים .)104–93


דוגמאות להתאמות מבניות לחיים בתנאי קוֹר:
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פרווה עבה או שכבת נוצות עבה ושכבת שומן עבה מתחת לעור מבודדות חום ומאפשרות ליונקים
ולעופות של אזורים קרים לשמור על חום גופם גם כשהאוויר בחוץ קר מאוד .גם שערות צפופות
הגדלות על עלים של צמחים ,מבודדות היטב במקומות קרים .עצי מחט ( מיני אורן ,אשוח וארז)
גדלים בארצות מושלגות .העלים הדקים ,דמויי המחטים ,אינם מאפשרים לשלג רב להיערם על
העצים ,וכך סכנת השבירה של הענפים תחת משקל השלג קטנה מאוד.
 דוגמאות להתאמות מבניות לחיים בתנאי תאורה חלשה:
הצמחים זקוקים לאור השמש עבור תהליך הפוטוסינתזה  ,שבו הם מייצרים את מזונם .לצמחים
רבים ,הגדלים בצל הכבד שיוצרים עצי היער הצפופים ,יש עלים רחבים המאפשרים לקלוט כמה
שיותר מן האור המועט שמצליח לחדור בין צמרות העצים .לצמחים המטפסים יש גבעולים דקים
וארוכים ,וכן אמצעים אחרים המאפשרים להם להיאחז בענפי העצים ולהישען עליהם ( כגון
לדוגמה ,קוצים מאונקלים ,גבעולים מפותלים ,כריות אחיזה וכדומה) .כך הם צומחים לגובה עד
מעל לצמרות העצים ונחשפים לאור השמש.

התאמה פיזיולוגית
תכונות הקשורות בתהליכים המתרחשים בגוף ומסייעים להישרדות היצורים החיים בסביבת
חייהם נקראות התאמות פיזיולוגיות.


דוגמאות להתאמות פיזיולוגיות לחיים במים:

דגים שחיים במים מתוקים מפרישים עודפי מים אל מחוץ לגוף .לעומתם ,דגים שחיים במים
מלוחים מפרישים מגופם עודפי מלחים .צמחים הגדלים בקרקע שהמים בה מליחים ( כמו עצי
אשל) מפרישים מגופם את עודפי המלח.


דוגמאות להתאמות פיזיולוגיות לחיים במדבר:

לבעלי חיים ולצמחים שגדלים במדבר ,יש התאמות פיזיולוגיות שעוזרות להם לחסוך במים.
חרקים ,זוחלים ,עופות ויונקים שונים ,מפרישים שתן מרוכז ( כמעט במרקם של ִמשחה) ,וכך
מקטינים את איבוד המים בהפרשותיהם .יונקים כמו גמל ויעל מפרישים גללים יבשים מאוד וכך
הם חוסכים מים .צמחים מאבדים מים לסביבה בעיקר דרך שטח העלים והגבעולים  .במצב של
מחסור במים ,צמחי מדבר שונים נכנסים לשלכת ( כמו עַ ְרטָ ל המדבר " ,המתערטל" מן העלים
בקיץ) ,או שמקצת מפרקי הגבעול מתייבשים ונושרים ( כמו בצמח היַפְ רּוק ,שגבעוליו עשויים
פרקים-פרקים) .כך השטח שדרכו הצמח מאבד מים (בתהליך של דיות) ָקטֵ ן.
בספר המים חומר לחיים יש הרחבה על צמצום פליטת המים בצמחים (עמ' .)97–95
 דוגמאות להתאמות פיזיולוגיות לחיים בתנאי קוֹר:
תרדמת חורף ( כמו אצל דובים ומרמיטות) ושלכת חורף ( כמו במקצת מיני אלון ואלה) מאפשרות
להתמודד עם טמפרטורות נמוכות ,ולעבור את עונת החורף שאין בה די מים ,מזון או אור.
ליונקים החיים באזורים קרים יש פרווה עבה ( כאמור ,זוהי התאמה מבנית) ,אך נוסף על כך  ,הם
מחליפים את הפרווה פעמיים בשנה :בחורף הם מצמיחים פרווה עבה במיוחד ,ואילו בקיץ
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פרוותם דקה יותר .כמו כן ,לקראת החורף הם נתקפים בבולמוס של אכילה ,וכך צוברים בגופם
שומן שמבודד חום וכן משמש מקור אנרגיה בעת תרדמת החורף  .באזורים הקרים יש גם צמחים
שאינם בשלכת בחורף המושלג והקפוא ,והם מייצרים חומרים המונעים את קיפאון המים (חומרי
 )anti freezeבתאי גופם ואת הסכנה כי הקרח שהתגבש יקרע את תאי גופם ( .נפח המים גדל בעת
שהם קופאים לקרח ,והדבר עלול לקרוע את התאים).

התאמה התנהגותית
התכונות של בעלי החיים המשפיעות על התנהגותם ועוזרות להם להתקיים בסביבה נקראות בשם
התאמות התנהגותיות.


דוגמאות להתאמות התנהגותיות לחיים במים:

יונקים נושמים אוויר ,כלומר ,מדי פעם הם חייבים לעלות אל פני המים כדי לנשום .נקבות של
יונקים ימיים ,כמו לווייתנים ודולפינים ,ממליטות את הגורים בתוך המים ,שוחות ליד הגורים,
ובשעת הצורך הן מסייעות לגורים לעלות ולנשום אוויר.


דוגמאות להתאמות התנהגותיות לחיים במדבר:

התאמה התנהגותית עוזרת לבעלי חיים רבים להתמודד עם טמפרטורות שאינן נוחות  .במדבר ,לא
זו בלבד שחסרים מים ,אלא שגם חם מאוד .בעלי חיים מדבריים נוהגים לצמצם את פעילותם
בשעות היום החמות  .הם פעילים בשעות הבוקר ובשעות הערב המוקדמות כשהסביבה מוארת
אבל קרירה יותר ,או בשעות הלילה .לדוגמה ,יעל המדבר וצבי המדבר אוכלים בשעות הבוקר
המוקדמות ,בעת שהאוויר קריר ועלי הצמחים מכוסים טל .מכרסמים כמו גרביל ועכבר המדבר
וזוחלים כמו נחש האפעה פעילים רק בשעות הלילה .בשעות החמות הם מסתתרים במחילות
מתחת לפני הקרקע .חרדון סיני מזדקף על רגליו האחוריות ומרחיק את גופו מן הקרקע החמה,
והחיפושית שחאורית בעלת הרגליים הארוכות ,מרימה בכל פעם שתי רגליים באוויר ובכך
מקטינה את שטח המגע שלה עם הקרקע החמה.
 דוגמאות להתאמות התנהגותיות לחיים בתנאי קור:
בעלי חיים מקבוצות שונות נודדים לקראת החורף אל אזורים שחם בהם יותר .כך קורה אצל
העופות הנודדים ,אצל עטלפים ( באמריקה) ואצל פרפרים ממינים מסוימים ( כמו דנאית סדום,
שלקראת הקיץ מגיעה מאפריקה לאזור הערבה ומפרץ אילת ,וחוזרת לאפריקה לקראת החורף).

כיצד התפתחו התאמות לסביבה ביצורים חיים?
אם נבדוק את התכונות של אוכלוסייה כלשהי של יצורים חיים ,נראה ש אף על פי שכל הנמצאים
מגוונים  .ההבדלים האלה ה ם בין הגורמים
בה דומים מאוד זה לזה ,יש ביניהם הבדלים
העיקריים המובילים להתפתחות של התאמות לסביבה .התאמות כאלה מתפתחות ביצורים
מקצת היצורים הם בעלי תכונות
לאורך הדורות  ,מפני שכאשר תנאי הסביבה משתנים ,רק
בתורשה
ו שורדים ,מתרבים ,ומעבירים
המקנות להם יתרון בתנאים החדשים .יצורים אל
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לצאצאיהם את התכונות שהקנו להם יתרון .כלומר ,בכל פעם שהסביבה השתנתה ,שרדו בה רק
יצורים שתכונותיהם התאימו לתנאים המשתנים .כל מי שתכונותיו לא התאימו לתנאים החדשים
נכחד.

תת-נושא  :4השפעת האדם על הסביבה
מטרות (בתחומי התוכן והמיומנויות)
 .1התלמידים יבינו כי האדם הוא חלק מן המערכת האקולוגית ,ובשל היכולות הטכנולוגיות שלו
יש לו השפעה ניכרת על הסביבה;
 .2התלמידים יגדירו מהי קיימות ומהו פיתוח בר-קיימא ,ויסבירו את חשיבותם לדור הנוכחי
ולדורות הבאים;
 .3התלמידים יכירו בעיות סביבתיות עיקריות :התחממות כדור הארץ ,הצטברות פסולת ,זיהום
משאבים וניצול יתר שלהם ,ויציעו דרכי התמודדות עם בעיות אלו בד בבד עם יישום חשיבה
יצירתית;
 .4התלמידים יחקרו נושאים הקשורים להשפעת האדם על הסביבה דרך התנסות באיסוף מידע
ממקורות שונים ומייצוגי ידע שונים (טקסט ,תמונות ,סרטונים ,גרפים ועוד) ,התנסות בניתוח
מידע ובהצגתו;
 .5התלמידים יכירו סוגיות ודילמות של שימור מול פיתוח ,ויבנו טיעונים "בעד ונגד" פעולות
המשפיעות על הסביבה;
 .6התלמידים יפתחו אוריינות סביבתית ,המובילה ליישום אורח חיים בר-קיימא;
 .7התלמידים יתנסו בעבודת צוות ,דרך קבלת אחריות אישית וקבוצתית בביצוע המטלות.
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רקע מדעי
מיפוי מושגים בנושא השפעת האדם על הסביבה (לערכות של כיתות ז'–ח')

השפעת האדם על הסביבה
מתבטאת ב...

דלדול משאבי טבע

הצטברות פסולת

הכוללים:

מקורות
אנרגיה

מים

גורמת
ל:

שטחים
פתוחים

מגוון
ביולוגי

משקי
בית

תעשייה
ותחנות
כוח

זיהום משאבי טבע

גורם ל:

הכוללים:

שמקורה בעיקר ב:

קרקע

מים

חקלאות

התחממות כדור הארץ
נגרמת בגלל
פליטה של

אוויר

גזי חממה

שהם בעיקר:
מתאן

CO2
גורמת ל:

גורם ל:

מפגעי
ריח

מחסור
במשאבים

שימוש
במקורות
אנרגיה
מתחדשים

חיסכון
במים,
התפלה
ועוד

גורם ל:
זיהום
אוויר

פגיעה בחי
ובצומח

זיהום
מים

דרכים להתמודדות

דרכים להתמודדות
שימור
שטחים
פתוחים

מפגעי
תברואה

שמירה על
המגוון
הביולוגי

הפחתה
במקור

שימוש
חוזר

גורמת ל:

מחזור

הפקת
אנרגיה
מפסולת

שינויי
אקלים

דרכים להתמודדות
הטמנה

פעולות
למניעת
הזיהום

חיסכון
בחשמל
ובאנרגיה

הפשרת
קרחונים
ועליית מפלס
מי הים

דרכים להתמודדות
שימוש
באנרגיה
ירוקה
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מעבר
לתחבורה
ידידותית
לסביבה

השפעת האדם
המערכות האקולוגיות על פני כדור הארץ מספקות שירותים החיוניים לקיומם של בני האדם
ולרווחתםִ .תפקוד תקין של המערכות האקולוגיות שומר על כדור הארץ במצב המאפשר חיים.
בעשורים האחרונים פעילות האדם גורמת לפגיעה גוברת והולכת במערכות הטבעיות ובמרקם
החיים העדין על פני כדור הארץ.
גידול האוכלוסייה המואץ והעלייה ברמת החיים יוצרים לחץ מוגבר על משאבי טבע כמו מקורות
מזון ,אנרגיה ,מים ,קרקע ואוויר .צריכה מוגברת של המשאבים עלולה לסכן את קיומם :הטבע
יכול לחדש את משאביו בקצב כלשהו ,אך בני האדם צורכים חלק ניכר מן המשאבים בקצב מהיר
יותר מן הקצב שבו הטבע מסוגל לחדש אותם .בעיה אחרת הנובעת מן הצריכה המוגברת הי א
הצטברות הפסולת והמפגעים הסביבתיים הנגרמים בעטייה  .בהקשר זה כדאי להכיר את המושג
"טביעת רגל אקולוגית " – מדד המתאר את שטח האדמה והמים הנדרשים כדי לספק את צורכי
האוכלוסייה ולקלוט את חומרי הפסולת שלה ,באורח חיים נתון .מצב של עומס אקולוגי ("טביעת
רגל אקולוגית גדולה מדי") מסכן את המערכות האקולוגיות בכך שלא ניתן להן די זמן להתחדש.
פעולות הפיתוח של האדם בתעשייה מזהמות את המים ,האוויר והקרקע .הזיהום פוגע ביצורים
החיים על פני כדור הארץ ומסכן את קיומם .זיהום האוויר גורם להיווצרות של גשם חומצי ויש
הסוברים שגם להתחממות כדור הארץ ,כפי שיפורט להלן.
כדי לצמצם את הפגיעה בסביבה ,עלינו ליישם פיתוח בר-קיימא .כלומר ,פיתוח שעונה על צורכינו
בהווה בלי לפגוע בסביבה וכן בצ ורכי דור העתיד .פיתוח בר -קיימא בהיבט הסביבתי הוא פיתוח
המתחשב במערכות האקולוגיות ,במיני הצמחים ובעלי החיים ובמשאבי הטבע.
פיתוח בר -קיימא אינו מיועד ליישום רק ברמה המדינית או העולמית .למעשה ,ההחלטות שאנו
מקבלים מדי יום כגון איזה מזון לאכול ,באיזה כלי תחבורה להשתמש ואילו מוצרים לרכוש,
משפיעות על טביעת הרגל האקולוגית שלנו ועל מצבו של כדור הארץ .אורח חיים "מקיים" ניתן
ליישום בתחומי חיים שונים ,וביניהם :חיסכון במשאבי טבע מתכלים ,הפחתת הצריכה ,הפחתת
הפסולת ,שימור מגוון המינים ,שימור השטחים הפתוחים ,חיסכון באנרגיה ומניעת פליטת  co2וכן
פעולות למניעת זיהום המים ,האוויר והקרקע.

דלדול משאבי טבע
האדם צורך משאבי טבע רבים לשימושו ולתועלתו  ,ביניהם :מים ,מקורות אנרגיה ,חומרי גלם,
שטחים פתוחים ומגוון של יצורים חיים .צריכה מוגברת של משאבי טבע שאינם מתחדשים,
מביאה לדלדולם ולמחסור בהם ,ועל כן יש צורך במציאת פתרונות לשמירה עליהם.

א .מקורות אנרגיה מתכלים
כאשר מדובר במקורות אנרגיה לשימוש האדם ,יש להפריד בין מקורות אנרגיה מתכלים
(שיספיקו לזמן קצוב) ,לבין מקורות אנרגיה מתחדשים .בהגדרת מקורות אנרגיה מתכלים נכללים
מקורות אנרגיה הנחצבים מקליפת כדור הארץ  ,ביניהם הנפט הגולמי ,הפחם ,הגז הטבעי
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והאורניום .בימינו ,כשישים אחוזים מהפקת החשמל בעולם נסמכים על דלקים פוסיליים
שרפה של דלקים אלו גורמת לבעיות
(מאובנים :נפט ,גז ,פחם) שהם מקורות אנרגיה מתכליםֵ .
סביבתיות קשות כמו זיהום אוויר ,מים וקרקע .על כן מחפשים היום פתרונות להפקת אנרגיה
ממקורות אנרגיה מתחדשים ,וביניהם :הביו-מסה ,אנרגיית הרוח ,אנרגיית השמש ,אנרגיה
הידרו-אלקטרית וכדומה .מקורות אלו אינם מתכלים ונחשבים ידידותיים יותר לסביבה.

ב .שטחים פתוחים
שטחים פתוחים הם שטחים שאינם בנויים  ,לדוגמה :שמורות טבע ,פארקים ,יערות ,שטחים
מקיימים את המערכות
ו חשיבות עצומה בכך שהם
חקלאיים ושטחי בור .לשטחים אל
האקולוגיות הטבעיות .לשטחים הפתוחים בתוך יישובים ומחוצה להם יתרונות רבים :הם
משפרים את איכות האוויר (הצמחים קולטים את הפחמן הדו -חמצני מן האוויר) ,מפחיתים את
החום ביישובים ,מאפשרים למי הגשמים לחלחל בקרקע וכך לחדור למי התהום ו כן משפרים את
איכות חיים .השטחים הפתוחים מעניקים לבני האדם הזדמנות לפעילויות פנאי כגון :טיול,
בישראל ,השטחים הפתוחים הולכים
מנוחה ,התבוננות בטבע ובנוף ופעילות גופנית בסביבה.
ומצטמצמים בשל פעולות פיתוח והתיישבות .עם הגידול באוכלוסייה והצורך בשטחי פנאי ונופש ,
הלחץ והצפיפות גוברים על השטחים הפתוחים שנותרו.

ג .מים
ידי האדם בשל ריבוי עצום באוכלוסייה,
בעשורים האחרונים גדלה מאוד צריכת המים על
המשתמשת במים לשתייה ,לרחצה ,לחקלאות ולתעשייה .המים המתוקים הם משאב נדיר
בעולמנו בכלל ובישראל בפרט .רוב המים על פני כדור הארץ הם מים מלוחים .רק שלושה אחוזים
מהמים ה ם מים מתוקים ,ומקצת המים המתוקים כלוא ים במי תהום או בקרחונים קפואים.
האדם משתמש במים עיליים כמו נהרות ואגמים ,ובמי תהום הנשאבים מן הקרקע .בישראל
מקורות המים מנוצלים כמעט לגמרי ,ויש שאיבת יתר של מי תהום ,כלומר נשאבות כמויות מים
גדולות יותר מכמויות המים החוזרות בתור משקעים אל מי התהום .דרכי ההתמודדות עם
המחסור במים בישראל הו מגוונות ,וביניהן :התפלת מים – תהליך שבו מוציאים מלחים מן
המים; כדי שיהיו ראויים לשימוש; חינוך והסברה – ב עזרת פעילויות כמו :פרסומות באמצעי
התקשורת ,מבצעים ארציים לחיסכון במים; יישום מדיניות לחיסכון במים דרך העלאת תעריפי
המים ועוד.

זיהום משאבי טבע
פעולות הפיתוח על ידי האדם וכן הצטברות רבה של פסולת ,גורמות לזיהום משאבי טבע ,וביניהם
מקורות המים ,האוויר והקרקע.

א .זיהום המים
חדירת מזהמים למי התהום ולנחלים נגרמת בעקבות דליפה של מי ביוב ,דליפה של חומרי דלק,
חדירה של פסולת ,דליפה של שפכים רעילים ממפעלי תעשייה ,חלחול דשנים וחומרי הדברה
 ,משום
בחקלאות ועוד .כמו כן ,איכותם של המים יורדת גם בשל שאיבת יתר של מי תהום
296

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

שכאשר יש כמות קטנה של מים ,ריכוז המינרלים וחומרים אחרים המצויים באדמה וחודרים אל
המים עולה בשיעור ניכר  .בעקבות זיהום המים ,נפגעת היכולת לנצל את כמות המים המוגבלת.
נוסף על כך  ,זיהום המים הוא סכנה ליצורים חיים .הוא גורם לפגיעה ולהכחדה של יצורים ימיים
ובכללם גם הדגה ,המשמשת לתזונת האדם .כיום ,הפתרון המרכזי למניעת זיהום המים הוא
בעזרת אכיפת חוקים ותקנות ,בעיקר בנוגע לפעילות של תאגידים מסחריים.

זיהום האוויר
זיהום האוויר הוא בעיה בכל המדינות המפותחות בעולם ,והוא תוצר של פעילות האדם,
המתבטאת בעיקר בשימוש מוגבר בכלי רכב ,בהפקת חשמל בתחנות הכוח ובייצור מוצרים
בתעשייה .פעולות אלו גורמות לחומרים מזהמים להיפלט אל האוויר שהיצורים החיים נושמים
אותו .האוויר המזוהם הוא סכנה לבריאות האדם ופוגע קשות בחי ובצומח הן במישרין הן
בעקיפין ,בעקבות יצירת גשם חומצי ( גשם המכיל חומרים מזהמים ,בעיקר חומצה גופרתית
וחומצה חנקתית) .הגשם החומצי פוגע פגיעה בלתי הפיכה ביערות ,במקורות המים ואפילו
במבנים מעשי ידי אדם  .בין הפתרונות המוצעים להפחתת פליטת מזהמים לאוויר אפשר למצוא
את השימוש באנרגיות חלופיות להפקת חשמל במקום לשרוף דלקים כמו גז ופחם ,פיתוח כלי רכב
המונעים בחשמל או בגז ,פיתוח מערכות יעילות לתחבורה ציבורית ואכיפה של חוקים ותקנות
בנושא זיהום אוויר.

ב .זיהום הקרקע
זיהום הקרקע נובע מגורמים שונים וביניהם :ניצול אינטנסיבי של הקרקע ,הגורם להתכלות
המינרלים שבה; החדרה לקרקע של חומרי דשן ושל חומרי הדברה שנעשה בהם שימוש בלתי
מבוקר; הצטברות של פסולת מוצקה המחלחלת לקרקע ומזהמת אותה; הצטברות של חומרים
בלתי מתכלים (כגון פלסטיק ומוצריו) על הקרקע ,המונעים חדירת אוויר אל הקרקע; גשם חומצי.
המדבור .זהו תהליך שבו המדבר מתפשט
אחת התופעות הקשורה בזיהום הקרקע היא תהליך ִ
לאזורים נרחבים יותר ויותר .גם האדם ,המרחיב את שטחי החקלאות ומעבד את הקרקע
בשטחים שהייתה בהם צמחייה טבעית ,משפיע על תהליך המדבור  .הרס הצומח מסיר מן הקרקע
את ההגנה שהייתה לה מפני ארוזיה (סחף) של רוח ושל גשם ומפני קרינת השמש המייבשת אותה.
עיבוד אינטנסיבי של הקרקע גורם להמלחתה ולנטישתה .רעיית יתר של השטח גורמת לכך
שהצומח הטבעי אינו מתחדש והשטח נעשה חשוף לסחיפה חזקה .בעקבות תהליך זה נותרים
מיליוני אנשים בלא מים ומזון ,ונאלצים להגר מבתיהם לערים הגדולות.

הצטברות פסולת
העלייה ברמת החיים ובצריכה הולכת וגוברת של מוצרים ,גורמות להצטברות רבה של פסולת,
שהיא מעבר ליכולתה של הסביבה להתמודד עמה .לפיכך ,הצטברות הפסולת היא אחת מבעיות
הסביבה הקשות שמתמודדים עמן כיום בארץ ובעולם .על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה ,כל
תושב במדינת ישראל מייצר בממוצע בכל יום כשני ק"ג אשפה ,ובסך הכול מצטברת במדינה
פסולת של יותר מחמישה מיליוני טונות בשנה .כמויות הפסולת האדירות דורשות שטחים רבים
להטמנה – שהם משאב במחסור ,במיוחד בישראל .כמו כן ,פסולת שאינה מוטמנת כראוי היא
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מפגע סביבתי ,וגורמת בין היתר למפגעי ריח ,למפגעי תברואה ,לפגיעה בערך הקרקע ,למפגעי
שרפות וכן לזיהום מאגרי המים.
זיהום אוויר עקב ֵ
הפתרונות המוצעים כיום לצמצום נפח הפסולת והכמות הנשלחת להטמנה ,מאוגדים בטיפול
משולב בפסולת )1 ( :הפחתה במקור – הפחתת כמות הפסולת דרך הפחתת הצריכה וכן בעזרת
מוצרים שיוצרים פחות פסולת; ( )2שימוש חוזר – שימוש חוזר במוצרים למטרות שונות ,במקום
השלכתם אל הפסולת .לדוגמה :שימוש בצנצנות ובבקבוקים משומשים לצורך אחסון; (ִ )3מחזור–
תהליך הפרדת חומרים שונים מתכולת הפסולת ,ושימוש בהם בתור חומרי גלם לייצור מוצרים
חדשים; (  )4הפקת אנרגיה מפסולת – ניצול האנרגיה הגלומה בחומרים האורגניים הנמצאים
בפסולת לצורך הפקת אנרגיה בשיטות שונות; (  )5הטמנה – הטמנת פסולת באתרי פסולת
מוסדרים ,וטיפול בתשטיפים ( הנוזלים המופרשים מן הפסולת ,המכילים מזהמים שונים) ובגזים
הנוצרים ,כדי למנוע מפגעים סביבתיים .פסולת מסוכנת ( לדוגמה ,סוללות משומשות) המכילה
חומרים רעילים ומסוכנים ,יש להפנות לטיפול באתר מיוחד.

התחממות כדור הארץ
היכולת להפיק ולנצל אנרגיה בדרך יעילה תורמת להישרדות האדם ,לרווחתו ולסביבתו
החברתית .עם השנים ,הביקוש לאנרגיה גובר והולך ,הן בשל צורת החיים בחברה המודרנית הן
בשל גידול האוכלוסייה של בני האדם .המקור העיקרי המשמש כיום את האדם להפקת אנרגיה
משרפת חומרי דלק כאלה
ֵ
הם חומרי דלק פוסיליים-מחצביים ( נפט ,פחם וגז) .הפקת אנרגיה
שרפת דלקים פוסיליים נעשית בעיקר לצורך הנעת
גורמת לפליטת פחמן דו-חמצני לאווירֵ .
מכוניות ומטוסים ,לצורך ייצור מוצרים במפעלי תעשייה ,וכן לצורך הפקת חשמל בתחנות הכוח.
הצריכה המוגברת של מוצרים כיום ,הובלתם של חומרי הגלם ,ייצור המוצרים והובלתם ברחבי
העולם – גם הם צורכים כמויות גדולות של אנרגיה ,ומגבירים את פליטת הפחמן הדו-חמצני
לאטמוספרה .נוסף על כל אלו ,נכרתו בעשורים האחרונים כמחצית מהעצים של יערות הגשם,
הקולטים פחמן דו-חמצני מן האוויר ,ובכך נפגעה יכולתם של היערות להפחית את כמות הפחמן
הדו-חמצני באוויר.
פחמן דו-חמצני הוא גז חממה ,ומדענים רבים חוששים שעלייה בריכוזו באוויר תגרום להתגברות
אפקט החממה ,ולהתחממות כדור הארץ  .גורם אחר שעלול לתרום להתחממות כדור הארץ הוא
שחרור של גז החממה מתאן ממצבורי אשפה ,משדות האורז באסיה ומתהליך העיכול של בעלי
חיים מעלי גירה (כבשים ופרות) ,שהאדם מגדל בכמויות גדולות מאוד כדי לענות על הצורך לייצר
אפקט החממה הוא תהליך שבו גזי חממה באטמוספרה (כגון פחמן דו -חמצני ,מתאן ותחמוצת חנקן)
גורמים לקרינת השמש ,הפוגעת בפני השטח של כדור הארץ ומוחזרת בתור קרינה אינפרה -אדומה ,להילכד
באטמוספרה .בעקבות זאת פני כדור הארץ מתחממים .אפקט החממה הוא תהליך טבעי ,חשוב ורצוי
ביסודו ,שכן ,א ילולא היו גזי החממה לוכדים את החום ,היה כדור הארץ הופך למדבר קרח ולא היו יכולים
להתקיים בו חיים .אך כאשר תהליך אפקט החממה מואץ ,הוא גורם להתחממות יתר של כדור הארץ ,ויש
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מזון.
לאחרונה התגבר הוויכוח על שיעור ההתחממות של כדור הארץ ועל מידת השפעתו של האדם על
תהליך זה .התברר כי נתונים שהוצגו בתור "עובדות" נמצאו לא-מדויקים או בגדר השערות בלבד,
ועוררו היסוס ומחלוקת גם בקרב מדענים שטענו כי האדם ופעולותיו גורמים להתחממות כדור
הארץ.
בין אם כדור הארץ מתחמם בין אם לאו ,בין אם הוא מתחמם בהשפעת האדם בין אם בהשפעת
תהליכים טבעיים ,ברור שלהתחממות כדור הארץ עלולות להיות השפעות מרחיקות לכת הן בנוגע
לסביבה הטבעית הן בנוגע לאורח החיים האנושי .שינויי האקלים הצפויים בעקבות התחממות
כדור הארץ טומנים בחובם סכנות רבות כמו בצורות ורעב ,וגם התכה (" המסה") וקריסה של
מקצת הקרחונים באנטארקטיקה ובגרינלנד ובעקבות זאת – עלייה בגובה פני הים והצפה של
אזורי חוף מאוכלסים רבים .שינויי מזג האוויר יפגעו גם בחקלאות :גידולים רבים כמו תירס
וקנה סוכר לא יוכלו לגדול בטמפרטורות גבוהות .השינוי בכמות הגשמים ישפיע גם על כמות
היבול .השפעות אלו עלולות לגרום לכך שלא יהיה מספיק מזון במדינות כמו ברזיל או באזורים
ביבשת אפריקה  ,ואנשים עלולים לסבול רעב .פגיעה אחרת צפויה בבתי הגידול :בתי גידול רבים
ישתנו .אזורים רבים יהפכו למדבריות ואחרים – לשופעי מים  .מינים שונים של צמחים ובעלי
חיים לא יתאימו לתנאי המחייה החדשים וייכחדו .לדוגמה ,הפשרת הקרחונים באנטארקטיקה
תגרום לדובי הקוטב ולכלבי הים לאבד את מקום מחייתם .
עד שתתקבל תשובה ברורה בנוגע למידת השפעתו של האדם על הטמפרטורה בכדור הארץ,
חובה עלינו להתנהג כאילו אנו אכן גורמים להתחממותו ,מפני שאם לא ננהג כך ,אנו עלולים
לגלות מאוחר מדי שהגענו אל נקודת "אל חזור" ,שממנה והלאה יתרחשו כל התופעות החמורות
הנ"ל.
מה עושים בינתיים? מצמצמים את פליטת גזי החממה .הדבר יכול להתרחש בעזרת פעולות כמו
חיסכון בחשמל ובאנרגיה ,שימוש בתחבורה ציבורית או הליכה ברגל במקום שימוש בכלי רכב
פרטיים ,שימוש נרחב יותר באנרגיות חלופיות כמו שמש ורוח להפקת חשמל ,וכן מניעת כריתת
יערות .לקיחת האחריות למניעת ההתחממות צריכה להיעשות הן ברמה האישית – על ידי כל אחד
ואחת מאתנו ,הן ברמה המדינית והבין-לאומית – לקביעת מדיניות ויעדים בנושא.
כך ,ל דוגמה ,במסגרת המאמץ הבי ן-לאומי למניעת ההתחממות ,התכנסה בחודש דצמבר
ועידת האקלים הבי ן-לאומית בקופנהגן ,בירת דנמרק ,שבה השתתפו נציגים מ  192-מדינות .אחת
2009

המטרות החשובות ביותר של ועידת קופנהגן הייתה קביעת יעד כמותי לצמצום פליטת גזי
החממה עד שנת  .2050בסופו של דבר ,לא נכללה קביעת היעד הכמותי במסמך המסכם ,אך
הוחלט על הגבלת העלייה בטמפרטורה העולמית לפחות משתי מעלות צלסיוס.
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ביקור בתערוכה
ברוכים הבאים לתערוכה  :טביעת רגל אקולוגית ומגוון המינים
 .1הסתכלו על התערוכה סביבכם ורשמו באיזה נושאים היא עוסקת?
_____________________________________________________________
 ..2השלימו:
הטבע מעניק לנו שירותים שונים בחינם למשל :א , __________ .ב______________ .
ג______________ .
 .3הסתכלו על הגרף המראה את כמויות הפסולת המיוצרות בעולם .מי במקום הראשון?
______________________________________________________________
 .4מה יכולות להיות הסיבות לכך? ______________________________________
טביעת רגל אקולוגית
 .5קראו את ההגדרה לטביעת רגל אקולוגית .לפי אילו מדדים נקבעת טביעת רגל אקולוגית?
______________________________________________________________
 .6השלימו :טביעת הרגל האקולוגית בישראל היא __________ כדורי ארץ .פירוש הדבר אם כל
בני האדם בעולם היו צרכנים כמונו היינו צריכים _______ כדורי ארץ ,כדי לספק את כל צרכינו.
 .6הסתכלו בגרף טביעת הרגל האקולוגית של מדינות שונות
א .מי המדינה עם טביעת הרגל הגדולה ביותר? _____________________________
ב .למה לפי דעתכם היא כה גבוהה?
_____________________________________________________________
6ג .מי המדינה עם טביעת הרגל הקטנה ביותר? ____________________________
ד .מדוע לפי דעתכם היא קטנה?
______________________________________________________________
היעזרו במקורות מידע נוספים ובדקו את מספר התושבים ואת רמת החיים במדינות הנ"ל.
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 .7הקיפו בעיגול את הפעולה שתעדיפו לעשות כדי לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלכם.
א .לקנות נורת ליבון שעולה  / ₪ 3לקנות נורת הלוגן שעולה  . ₪ 5נימוק
_____________________________________________________
ב .לכבות את האור  /להשאיר את האור דולק כשיוצאים לדקה מהחדר  .נימוק
________________________________________________
ג .להשאיר את המים זורמים  /לסגור את הברז בזמן שמסבנים כלים .נימוק
_____________________________________________________
ד .לזרוק ביער עטיפה של חטיף  /להכניס לתיק עטיפה של חטיף כי אין פח .נימוק
________________________________________________
ה .נשארו לכם שאריות סנדווויץ במהלך שיט קיאקים תזרקו אותם לדגים  /תשמרו בתיק .נימוק
______________________________________
ו .אתם לא מרוצים מכתב היד במחברת .תזרקו את הדף  /תמחקו עם מחק או טיפקס .נימוק
________________________________________
ז .אחרי מסיבת הכיתה נשארו בקבוקי פלסטיק .תזרקו אותם לפח  /תלכו למיכל המחזור .נימוק
____________________________________
ח .הוריכם רוכשים רכב חדש .תייעצו להם לקנות ג'יפ הצורך דלק רב  /רכב משפחתי ידידותי
לסביבה .נימוק _____________________________
ט .עליכם להגיע לחבר הגר במרחק  10דקות הליכה ברגל מביתכם .תבקשו הסעה ברכב פרטי /
תסעו באוטובוס .נימוק ______________________
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חישוב טביעת רגל אקולוגית
 .1היכנסו לאתר של מרכז "השל" וענו על שאלון טביעת הרגל
האקולוגית.
(בדף הבית מצד שמאל – טביעת רגל אקולוגית).
א .מה התוצאה שלכם? _____________________________
ב .מה פירוש המספר שיצא לכם?
______________________________________________
 .2מה היית עושה כדי להקטין את טביעת הרגל האקולוגית שלך?
כתבו לפחות  5דברים:
א____________________________________________ .
ב____________________________________________ .
ג____________________________________________ .
ד____________________________________________ .
 .3מדוע חשוב שכל אחד ישתדל להקטין את טביעת הרגל האקולוגית שלו?
______________________________________________
מגוון המינים
הסתכלו על תערוכת מגוון המינים וענו על השאלות:
א .מי אני?
 .1אנחנו כ 2,700 -מינים בישראל.
______________________________________________
 .2בארץ ישראל תמצאו כ 90 -מינים כמונו.
______________________________________________
 .3אנחנו מופיעות בגוונים שונים .כשאנחנו ראשונים אנו נושמים דרך הזימים_______ .
 .4אני לא "צבר" ולכן לא דוקרני .פרחי צבעוניים ויפים.
______________________________________________
 .5אנחנו קטנות אך צורבות אש .הגענו מדר' אמריקה________ ___________ .
 .6אני צבעוני ,קולני ויפה .אני חי על עצים ומעיף את האחרים______________ .
ב .הביאו  3דוגמאות לבעלי חיים או לצמחים שהובאו לארץ בדרכים לא חוקיות:
_____________ .3 _________ .2 __________ .1
ג .הביאו  3דוגמאות לבעלי חיים ולצמחים שנכחדו בארץ .כתוב כיצד נכחדו
___________________________________________ .1
___________________________________________ .2
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___________________________________________ .3
ג .הציעו דרכים לשמירה על מגוון המינים הקיים בארץ( .לפחות  3דרכים).
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________.3
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פעילות מתוקשבת :מגוון המינים בישראל
צפו בסרטון שבקישור הבא :מגוון המינים בישראל ביוטיוב של החברה להגנת הטבע.
http://www.youtube.com/watch?v=3yzrIhgJQss&feature=grec_index
או דרך :אתר אשכול הפיס מעלה אדומים ,קישורים לחומרי למידה ,אקולוגיה ,מגוון המינים –
החברה להגנת הטבע
צפייה ראשונה :התרשמות כללית
צפו שנית בסרט וענו על השאלות
 .1בסרט מוזכרים אזורים גיאוגראפיים שונים של ישראל.
אתרו את האזורים על המפה המצורפת.
 .2השלימו את הטבלה (העזרו בסרטון)
מאפיינים
שם האזור

מגוון המינים

מאפיינים

מגוון המינים

שם האזור

 .3בחרו  3יצורים חיים .תארו כיצד הם מותאמים לסביבתם .רצוי להעזר במקורות מידע נוספים.
שם היצור ________________
התאמה התנהגותית_____________________________ :
התאמה מבנית_________________________________ :
התאמה פיסיולוגית_______________________________ :
שם היצור ________________
התאמה התנהגותית_____________________________ :
התאמה מבנית_________________________________ :
התאמה פיסיולוגית_______________________________ :
שם היצור ________________
התאמה התנהגותית_____________________________ :
התאמה מבנית_________________________________ :
התאמה פיסיולוגית_______________________________ :

305

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

306

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

מיומנות קריאה וניתוח של גרף
שינויים בגודל אוכלוסיית העולם
 .1הסתכלו על הגרף הבא.
א .מה מתאר הגרף? ___________________________________
ב .אילו שנים מתוארים בגרף? _____________________________
ג .כיצד לפי דעתכם החוקרים יכלו לשער את גודל אוכלוסיית העולם בשנים ?2048 – 2013
_____________________________________________________
_____________________________________________________
ד .מה ניתן להגיד על קצב גידול האוכלוסייה בין השנים  1959 – 1804לבין השנים ?2048 – 1959
_____________________________________________________
ה .מה יכולות להיות הסיבות להבדל בין  2התקופות הנ"ל?
____________________________________________________
_____________________________________________________
ו .אילו השלכות תהיינה לגידול האוכלוסייה המהיר על :מקורות המים ,מקורות המזון ,זיהום
האויר ,מקומות מחייה ,מגוון המינים ועל משאבי הטבע?
_____________________________________________________
____________________________________________________
ז .הוזמנתם לכנס בינלאומי בנושא .מה תציעו כדי למזער את הנזקים עקב גידול האוכלוסיה?
נמקו כל הצעה
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מיומנות קריאה וניתוח של גרף
שינויים בגודל אוכלוסיות המינים השונים
 . .1הסתכלו על הגרף הבא.
א .מה מתאר הגרף? _____________________________________
ב .אילו שנים מתוארים בגרף? _______________________________
2א .איזו מגמה מתוארת בגרף ,מבחינת מספר המינים? ______________
ב .הסתכלו על השנים  .1990 – 1975תארו את מה שקרה אצל המינים של המים המתוקים לעומת
מה שקרה אצל המינים האחרים.
____________________________________________________
3א .הסתכלו על החלק שמתאר את השנים  .2000 – 1995אצל איזו קבוצה רואים עליה?
__________________________________________
ב .מה קרה אצל הקבוצות האחרות באותו זמן?
_____________________________________________________
 .4אצל איזו קבוצה רואים את הירידה החדה ביותר? _________________
מה לדעתכם הסיבה לכך? __________________________________
 .5התבקשתם לתאר את המצב בישראל כיום מבחינת מספר המינים בכל קבוצה שמתוארת בגרף.
א .מה לדעתכם קרה למספר המינים בכל קבוצה?
ב .נמקו את השערתכם
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מיומנות קריאה וניתוח של גרף
שינויים בגודל אוכלוסיות המינים השונים לעומת שינויים בגודל האוכלוסייה
האנושית
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 .1הסתכלו על שני הגרפים.
מה קרה למספר המינים הביולוגיים לעומת אוכלוסיית העולם?
_____________________________________________________
 .2פרטו  3סיבות לגידול באוכלוסיה האנושית
א___________________________________________________ .
ב___________________________________________________ .
ג___________________________________________________ .
 .3כיצד הגידול באוכלוסיית האדם השפיע על:
א .מספר החולייתנים? ____________________________________
ב .מינים ימיים? _________________________________________
ג .מינים יבשתיים? _______________________________________
ד .מינים של מים מתוקים? __________________________________
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התאמות הגמל למדבר
http://bioteach.snunit.k12.il/upload/.pdfs/171gamal.pdf

התאמות הגמל לבית גידול מדברי
משפחת הגמלים ,שנציגה המוכר לנו הוא הגמל החד-דבשתי ,היא
משפחה שבניה מתאפיינים בהתאמות לסביבות חיים קיצוניות :הם
מותאמים לחיות ב"מדבריות חמים"" ,במדבריות קרים" וב"מדבריות
השמים" המצויים במרומי הרים.


הגמל החד-דבשתי החי ב"מדבריות החמים" באפריקה ובמזרח התיכון ,מותאם לאקלים חם
ויבש ומזון דליל.



הגמל הדו דבשתי החי במדבר גובי באסיה ,מותאם לחיים בקור קיצוני ומזון דל ולתנאי יובש
קשים.



הלמות והאלפקות ,אף הם בני משפחת הגמלים ,חיים בפסגות הרי האנדים ומותאמים לחיות
בגבהים ,בתנאים של חוסר חמצן ,טמפרטורה נמוכה ואיכות מזון ירודה.

הכתבה מתמקדת בגמל החד-דבשתי ,המותאם לתנאי המדבר .ההתאמות באות לידי ביטוי
במערכות גוף שונות והשילוב ביניהן מאפשר קיום בתנאים של מחסור במים ,טמפרטורות
קיצוניות (גבוהות ונמוכות) ,חשיפה ישירה לקרינת השמש ומזון דל המכיל רמת מליחות גבוהה.
חלק מההתאמות למדבר החם מתאימות גם לחיים במדבריות הקרים ובמקומות גבוהים.
להלן דוגמאות למספר התאמות המאפשרות לגמל לחיות בתנאי המדבר :


אם נשים אבן גדולה (סלע) ואבן קטנה בבוקרו של יום חם ,בחוץ ,בתנאי קרינה ישירה נראה
שטמפרטורת האבן הקטנה תגיע מהר לטמפרטורת הסביבה ואילו הסלע הגדול יתחמם הרבה
יותר לאט .על פי עיקרון זה (יחס בין שטח הפנים של גוף לנפחו) גופו הגדול של הגמל מהווה
יתרון בסביבת חיים מדברית :גופו הגדול של הגמל מתחמם פחות מהר מגופים קטנים וכך
הוא מושפע פחות מתנודות הטמפרטורה האופייניות למדבר.



בשעות היום הגמל חשוף במשך זמן רב לקרינת שמש ישירה ללא אפשרות למקום מסתור
מוצל .הגמל עומד עם פניו לשמש כך ששטח הפנים של הגוף שחשוף לקרינה ישירה  -קטן .



הגמל ,כמו כל היצורים ההומיאותרמיים הנו בעל יכולת לויסות חום גופו .ההומיאוסטזיס
בגמל מתקיים תוך שמירה על תנאים פנימיים בטווחים גדולים מאלו המוכרים באדם.
בתנאים של מחסור במי שתייה ,טמפרטורת גופו של הגמל עולה מ 34oc -בבוקר (כשהמדבר
עדיין קריר) ל 42oc -אחר צהרים כשהמדבר בשיא החום .מנגנון זה של תנודות בטמפרטורת
313

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

הגוף בטווח שבין  34ocל 42oc -שומר על טמפרטורת גוף

גבוהה מטמפרטורת הסביבה

לאורך רוב שעות היום (ראו גרף מספר  ,)1וקירור הגוף מתקיים בעיקר באמצעות הסעה
וקרינת חום תוך כדי חיסכון במים .מנגנון זה יעיל מאוד בסביבה בה המים מהווים גורם
מגביל.
טבלה מספר  :1שינויים בטמפרטורת גוף של גמל בתנאים שונים

תנאים

מים בשפע
חוסר מים
(דהידרציה)

טווח טמפרטורות הגוף
))oc

טווח השינויים
בטמפרטורת גוף של הגמל ))oc

38.0 – 36.5

שינויים בטווח של  1.5מעלות

42.0 – 34.0

שינויים בטווח של  7מעלות

גרף מספר  :1טמפרטורת גופו של הגמל וטמפרטורת הסביבה לאורך זמן



הדבשת היא מצבור של שומנים בעוד שאר חלקי הגוף דלים בשומן .החום הנקלט על ידי
השומן בדבשת אינו מועבר לשאר חלקי הגוף מפני שהדבשת ענייה מאוד בכלי דם  .למבנה זה
שני יתרונות :הוא מקטין את מעבר החום לשאר חלקי הגוף וכן מאפשר איבוד חום מיתר
חלקי הגוף (שכן הם אינם "מרופדים" בשכבות שומן).
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 הגמל כורע על ברכיו ויוצר צל מתחת לגופו .כשהוא מתיישב רגליו מכונסות בחלק המוצל
מתחת לגופו ,וכך הן חשופות פחות לחום שבסביבה.
בדרך זו החלק היחיד החשוף לשמש הוא הדבשת אשר בגלל המבנה השומני שלה ומיעוט כלי דם
החום הנקלט בה אינו עובר לשאר חלקי הגוף


לגמל רגליים ארוכות המרחיקות את גופו מהקרקע הלוהטת .מבנה כף הרגל רחב ביותר מונע
את השקיעה בחול.



אפו הארוך של הגמל  4מכיל כלי דם רבים הקרובים לחלל האף .האוויר העובר בנשימה דרך
האף קולט את החום הנפלט מצינורות דם אלו ומסייע בכך לאיבוד חום ולשמירה על
טמפרטורת הגוף.



העפעפיים ,ריסי העיניים ומבנה הנחיריים מונעים כניסת חול .החול עלול להפריע לנשימה
ולגרום ליובש של הרקמות.



המזון הצמחי העומד לרשותו של הגמל במדבר הוא דל בחלבונים ,עשיר במלחים ,כמותו מוגבלת
והוא קוצני .צינור העיכול של הגמל ,מהפה ועד לפי הטבעת ,מותאם לתנאי התזונה במדבר.
לגמל שלוש קיבות .בקיבה הראשונה (ה-

 (Rumenעיכול המזון נעשה על ידי חיידקים

החיים בקיבה זו ומתרבים בה .כשהחיידקים עוברים דרך הקיבה האחרונה ,הם מתים בגלל
החומציות הגבוהה ,ומשמשים מקור חשוב לחלבון .למעשה הגמל מתקיים גם מאוכלוסיית
החיידקים המאכלסת את קיבת ה.Rumen -
קיבת ה Rumen -גדולה מאד ובעלת קיבולת של למעלה מ 200 -ליטרים .מבנה זה מאפשר
 200ליטרים של

לגמל בוגר הנמצא במצב של דהידרציה (איבוד מים) לגמוע תוך זמן קצר עד
מים בשעה שהם זמינים.
במעיים יש ספיגה מוגברת של מלחים לדם .לתהליך זה חשיבות רבה בתהליך ספיגת המים
ממערכת העיכול אל הדם ,וגם לתהליכי הספיגה החוזרת בכליה .המים נעים באוסמוזה בגלל
הפרש ריכוזי מלחים אל הגוף מהקיבה ומהכליה וכך מוגברת ספיגת המים אל הגוף ונמנע
איבוד מים .ספיגת המלחים מווסתת על ידי הורמון אלדוסטרון שהפרשתו מוגברת בזמן
התייבשות.
רוב המים שהגיעו למעי הגס נספגים חזרה לדם כך שהגללים יבשים מאד ואין איבוד מים.


לגמל פה בעל מבנה מיוחד המותאם לאכילת מזון קוצני וכן גם מערכת עיכול מותאמת לכך.
לגמל שפתיים רגישות מאוד ותנועתן מאפשרת הפרדת החול מהצמחים ואכילת קוצים מבלי
להינזק.
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 .1נהוג למיין את ההתאמות לשלושה סוגים  .רשום בכותרת הטבלה את סוגי ההתאמות שזיהית
עד לחלק הזה של המאמר וציין מתחת לכל התאמה שתי דוגמאות

סוג ההתאמה <<<
דוגמה 1

<<<

דוגמה 2

<<<

א

ב

ג

 .2תאר את השינויים בטמפרטורת גופו של הגמל לאורך יממה בתנאים של דהידרציה ובתנאים
רגילים (גרף מספר  . )1הסבירו כיצד התאמה זו בויסות חום הגוף מאפשרת הישרדות גמלים
בבית גידולם ?
 .3לאורגניזמים הומאותרמיים שונים אמצעים שונים לקירור הגוף .השתמש בשלושה
אורגניזמים להסביר איך כל אחד מהם מקרר את גופו( .למשל  :גמל ,ציפור ,אדם ,כלב ,גרביל)
דם הגמל
דם הגמל מתאפיין בהמטוקריט (אחוז הנפח של תאי דם מכלל נפח הדם .מהווה מדד לנפח תאי
הדם האדומים) נמוך ובמספר גבוה של תאי הדם האדומים .לתאי הדם האדומים צורה אופיינית
ועמידות לשינויים אוסמוטיים.
הבדל משמעותי בין דם אדם לדם גמל הוא אחוז ההמטוקריט הנמוך בגמלים ,28% -לעומת 45%
בדם אדם .באדם מהווים תאי דם כמעט מחצית מנפח הדם .בדמו של הגמל הנפח שתופסים
התאים מהנפח הכולל של הדם קטן יותר כלומר בגמל יש יותר מים .דבר זה מאפשר לגמל לאבד
כמות מים גדולה לפני שהדם הופך להיות צמיג.
באדם עליית טמפרטורת הסביבה ואיבוד מים גורמים לדם להפוך להיות יותר צמיג .כתוצאה
מכך ,הלב פועם יותר בחוזקה להזרמת הדם ופעולה זו דורשת יותר אנרגיה .ייצור אנרגיה זמינה
נעשה בתהליך הנשימה התאית ,שהגברתה גורמת לעלייה בכמות החום המשתחרר מהתאים
לסביבתם וחום זה מביא לעלייה בטמפרטורת הגוף .כך נגרמת עליה עד לטמפרטורת גוף קריטית
והאדם סובל ממכת חום.
בגמל כל התופעות האלו לא מתקיימות(.כאמור לגמל מים במערכת העיכול המנוצלים לשמירה על
נפח הדם) .היות ואחוז ההמטוקריט נמוך ,במידה וקיימת הקטנת נפח הדם כתוצאה מאיבוד מים
היא לא תגרום לשינוי משמעותי בצמיגות הדם וכך נמנעת התפתחות מכת חום.
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תאי הדם האדומים של הגמליים שונים בצורתם ,בגודלם ובמספרם בהשוואה לתאי הדם
האדומים של האדם .ההתאמה של תאי הדם של הגמל לנשיאת חמצן ומאפייני הזרימה של
התאים האדומים בדם מאפשרים לו קיום לאורך זמן ללא מי שתייה .תאי הדם האדומים הנם
בעלי צורה סגלגלה ,גמישים ,חסרי גרעין ומאוד עמידים ללחץ האוסמטי הגבוה הנוצר מעלייה
בריכוז המומסים בדם.

טבלה מספר  :2עמידות תאי דם אדומים של גמל ושל אדם בתמיסות מלח בריכוזים שונים

תאי דם אדומים
ריכוז ( Naclב)%

של אדם

של גמל

1.2%

מצטמקים ונשברים

נותרים ללא שינוי

(תמיסה היפרטונית)

0.5%
(תמיסה היפוטונית)

עוברים המוליזה.
קרומיהם נקרעים

נותרים ללא שינוי

תאי הדם האדומים של הגמל יישארו ללא שינוי גם בריכוזי מלח מדהימים של ( 20%בים ,לשם
השוואה ,ריכוז המלח הוא  )3.5%וגם בריכוזים נמוכים מאד של  0.1%ואף למטה מזה( .תמיסת
סליין איזוטונית ,לשם השוואה היא בריכוז מלח של )0.85%
המשמעות של נתונים אלו היא שריכוז קיצוני של מומסים סביב התאים לא גורם לשינויים למרות
ההפרשים בלחצים האוסמוטיים  .נתונים אלו מסבירים את היכולת של הגמל לשתות כמות גדולה
מאוד של מים (  200ליטר) תוך דקות ספורות מבלי שתאי הדם יינזקו .העמידות של תאי הדם
לשינויים גדולים בלחצים האוסמוטיים אפשרית בגלל צורתם הסגלגלה וכנראה בגלל הרכב
קרומי התא המאפשר יותר אלסטיות.
בגמלים קיימת פוליציטמיה פיזיולוגית בגלל ריבוי תאי הדם האדומים ,כמות ההמוגלובין בדם
הגמל גבוהה יותר וכך נשיאת החמצן יעילה יותר .יעילות זאת בנשיאת החמצן מאפשרת הפחתה
של קצב הנשימה.
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טבלה מספר  :3השוואת כמות המוגלובין ,המטוקריט ומספר תאי דם אדומים למ"ל דם ביצורים
שונים

המוגלובין

המטוקריט

(מ"ג ב100-מליליטר)

( %תאים אדומים
מנפח הדם)

מספר תאי דם
אדומים (מליון
במיליליטר מעוקב
דם)

)(DROMEDARY
גמל
חד דבשתי

28

13

10

) (BACTRIANגמל
דו
דבשתי

12

39

11.5

) (LLAMAלמה

16

32

14

אדם

14

40

5

 .4למרות המספר הגבוה של תאי דם אדומים בגמליים לכל ממ"ק דם יחסית לאדם,
ההמטוקריט נשאר נמוך .הסבירו מהם היתרונות הביולוגיים של תופעות אילו בסביבות החיים
השונות של הגמליים
 .5בניסוי נלקחו דגימות דם מאדם ומגמל  .הדגימות הושמו בתוך תמיסות מלח בריכוזים
שונים.0.05%,0.06%,0.07%,0.08% :
נצפה כי תאי הדם של האדם התפוצצו בריכוז  0.08%ואילו תאי הדם של הגמל התפוצצו רק
בריכוז נמוך יותר (.)0.05%
(נתון כי תמיסה איזוטונית היא בריכוז .)0.09%
א .מהו הגורם להתפוצצות תאי הדם האדומים.
ב .כיצד תוכל להסביר את תוצאות הניסוי תוך התייחסות לכך שהגמל הוא יצור
מדברי.
נשימת הגמל
במונח "נשימה" נכללים שני תהליכים שונים הכרוכים זה בזה :נשימה חיצונית שהיא חילוף גזים
המתרחש בריאות ונשימה תאית שהיא תהליך מטבולי.
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תהליך הנשימה החיצונית מאפשר הבאת חמצן אל התאים וקיום תהליך נשימה תאית .פעולת
חילופי הגזים בריאות מלווה באיבוד מים .מכאן שנשימה ,חיונית לחילוף חומרים אבל משפיעה
על מאזן המים .עלייה בקצב חילוף חומרים מעלה את קצב חילוף הגזים ולכן גם את קצב איבוד
המים .באדם שינוי זה עלול לגרום למכת חום בתנאי מדבר .בגמלים בעת עקת מים ,קטן קצב
הנשימה ועמו קטנים גם קצב חילוף החומרים וקצב איבוד המים .הקטנת קצב הנשימה אינה
משפיעה על הגמל בגלל המספר הגדול של תאי דם אדומים הקושרים די חמצן לשמירה על מאזן
חמצן בגופם .ירידה בקצב הנשימה גורמת לעלייה זמנית בחומציות הדם (  )blood acidosisאך
אין לכך השפעה על הגמלים.
.6

מדוע עולה חומציות של הדם?()5

 .7כיצד הגמל שומר על רמת חילוף חומרים תקינה למרות הירידה בקצב הנשימה? ()5
 .8הסבירו את היתרון בהפחתת קצב הנשימה במדבר)5( .
מנגנוני הומיאוסטזיס בכלית הגמל


אצל גמלים במצב של דהידרציה כמויות משמעותיות של שיתנן (אוריאה) נספגות חזרה
בכליה ,והדבר מסייע לספיגה חוזרת של מים .השיתנן הנו "לוכד" מים טוב ,ומשמש ללכידת
מים לא רק בגמל אלא גם באדם ,בצמחים ,בכרישים ,בדובים בשעת תרדמת חורף
(היברנציה) ובדגי ריאות.



התופעה של ספיגה חוזרת של שיתנן ,היא גם הסתגלות למזון דל חלבון .היא מאפשרת בנוסף
לחסכון במים ,חסכון בתרכובות חנקניות.



ריכוז השתן המכסימאלי בגמל הוא  2.8אוסמול לק"ג ,ריכוז שתן מכסימאלי באדם הוא 1.4
אוסמול לק"ג .הדבר מעיד על חיסכון ניכר במים בעת יצירת שתן בגמל בתנאים של חוסר
מים .אנו רואים כאן התאמה אם כי גם בכליי ת האדם יש מנגנונים המאפשרים את ריכוז
השתן מעבר לריכוז הדם.



גמל צמא במשקל  600ק"ג מפריש רק  50מ"ל שתן בריכוז גבוה מאוד ,שתן כהה ודביק המכיל
את המלחים המופרשים בכליות  .5השתן המופרש נדבק לאחוריו ומאפשר קירור נוסף של
הגוף על ידי אידוי.

היכולת של כליות הגמל לחסוך במים מודגמת בבדיקה הבאה :כשנותנים לגמל תמיסת גלוקוז
מרוכזת בתנאים של שפע מים ,מופרשים עודפי הסוכר בשתן בלוויית מים רבים (כמו באדם,
בבדיקת העמסת סוכר) .כאשר נותנים את תמיסת הסוכר המרוכזת לגמלים בדהידרציה – המהלך
שונה .רמת הסוכר בדם הגמל עולה מ 100 -מ"ג  %ל 1300-מ"ג  ,%וכך נחסך איבוד של כמות
גדולה של מים .רק לאחר שתיית מים ,הגלוקוזה המצויה בדם מופרשת בכמויות גדולות בשתן
ומלווה ביציאת מים מהגוף.
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באדם ,כאשר רמת הגלוקוז בדמו עולה על  180מ"ג  %מופרשים עודפי הגלוקוז בשתן עם כמות
גדולה של מים (כמו במקרה של סוכרת).
.9הסבר את מנגנון ההומיאוסטזיס באדם לשמירה על רמת הגלוקוז בדם)10( .
סבילות לאיבוד מים ((DEHYDRATION TOLERANCE


כשהאדם מאבד מים במשקל של  10%ממשקלו ,גופו קורס ,וכשאיבוד המים עולה על12% -
ממשקל גופו ,האדם מת.אדם שמשקלו  60ק"ג המאבד  6ליטרים של מים בתנאי חום ויובש
יהיה במצב של עקה (  )stressמיידי ויחוש רע מאוד .גמלים לעומת זאת עשויים לאבד מים
במשקל של כ 33% -ממשקל גופם במהלך שבועיים בתנאי חום ויובש (כמות זו שוות ערך לכ-
 200ליטרים!) ועדיין יתפקדו.
הדם באדם הופך מרוכז (כפי שהוסבר) בעוד שבגמלים מים ממוחזרים וכמעט לעולם לא
מגיעים למצב התייבשות .במרוקו צוין שגמלים שהו במדבר  30יום ללא מים.



יכולת נוספת המאפשרת קיום הומיאוסטזיס אצל הגמל היא חידוש מהיר של מלאי מים
שאבדו .גמל עשוי לשתות  200ליטרים של מים במשך  3דקות בלבד! ובכך לתקן את מאזן
המים באופן מיידי .באדם לעומת זאת השיבה למאזן מים תקין היא איטית :כדי לפצות
בשתייה על איבוד  6ליטרים של נוזל יש צורך  24שעות או יותר.

 .10כיצד העיקרון יחס שטח פנים לנפח בא לידי ביטוי בהתאמות הגמל לתנאי יובש)4 (.
.11הבא שתי דוגמאות נוספות ליחס שטח פנים לנפח במערכות גוף שונות באדם)6( .
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פריטי הערכה בנושא מיון ומגוון המינים
הערכה
 .1סמנו את המשפט הנכון.
א .כל הזוחלים הם חסרי רגליים.
ב .כל מי שזוחל על הקרקע שייך למחלקת הזוחלים.
ג .כל הזוחלים עוברים "גלגול" במהלך חייהם.
ד .גופם של כל הזוחלים מכוסה עור יבש וקשה.
 .2חרקים אפשר למצוא ביבשה ,באוויר ובמים.
א .הביאו דוגמה לחרק שחי ביבשה__________________ :
ב .הביאו דוגמה לחרק שמתעופף באוויר_________________ :
ג .הביאו דוגמה לחרק שחי בקרבת מים או בתוכם_______________ :
 .3היונקים חיים בסביבות חיים שונות.
א .הביאו דוגמה ליונק שחי במים______________ :
ב .הביאו דוגמה ליונק שהולך על פני האדמה______________ :
ג .הביאו דוגמה ליונק שעף באוויר________________ :
 .4לפניכם רשימת איברים ותכונות גוף.
סמנו את האיברים ואת התכונות שיש רק לעופות ואת אלו שיש גם לעופות וגם לבעלי חיים
מקבוצות אחרות.
יש רק לעופות

יש גם לאחרים

נוצות
כנפיים
ריאות
הטלת ביצים
 .5מתחו קו בין המחלקה לבין כיסוי הגוף האופייני לה:
מחלקה
דגים
דו-חיים

כיסוי גוף אופייני
נוצות
שער

זוחלים
עופות
יונקים

עור דק ולח
קשקשים
עור קשה מכוסה קשקשים
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" .6מבחינת המיון המדעי ,יש קרבה רבה יותר בין תולעים לבין פרפרים מאשר בין תולעים לבין
נחשים".
האם המשפט נכון או לא נכון? הסבירו.
 .7בטבלה שלפניכם רשומים בעלי חיים שונים.
א .ציינו את אלו שהם בעלי חוליות ,ואת אלו שאינם בעלי חוליות.
ב .לגבי כל אחד מבעלי החוליות ,כתבו לאיזו מחלקה הוא משתייך ועל פי אילו מאפיינים
קבעתם זאת.
בעל החיים

בעלי חוליות
כן/לא

מאפיינים

מחלקה

אריה
יען
חילזון
נחש
עטלף
פרפר
צפרדע
כריש
חיפושית
שממית
עטלף
פשוש
עכבר
דולפין
איגואנה
עכביש
קנגורו
דינוזאור
אדם

 .8לבעל חיים כלשהו יש קשקשים והוא משתמש בריאותיו לצורך חילוף גזים.
לאיזו מחלקה הוא משתייך?
א .דגים
ב .זוחלים
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ג .יונקים
ד .דו-חיים
 .9אילו יצורים התפתחו מאוחר ביותר על כדור הארץ?
א .בני אדם
ב .חרקים
ג .דגים
ד .זוחלים
 .01אילו יצורים התפתחו מוקדם ביותר על כדור הארץ?
א .יונקים
ב .עופות
ג .דגים
ד .זוחלים
 .11אילו יצורים התפתחו מוקדם ביותר על כדור הארץ?
א .יונקים
ב .צמחים
ג .עופות
ד .זוחלים
 .21במה שונים יצורים שהם בעלי טמפרטורת גוף קבועה ,מיצורים בעלי טמפרטורת גוף משתנה?
א .אצל בעלי טמפרטורת הגוף הקבועה ,חילוף החומרים גבוה יותר במזג אוויר חם.
ב .בעלי טמפרטורת הגוף הקבועה הם תוקפניים יותר מבעלי טמפרטורת גוף משתנה.
ג .טמפרטורת הגוף של בעלי טמפרטורת גוף קבועה ,היא גבוהה מזו של בעלי טמפרטורת גוף
משתנה.
ד .טמפרטורת הגוף של יצורים בעלי טמפרטורת גוף משתנה ,מושפעת מטמפרטורה
בסביבה.
ה .יצורים שהם בעלי טמפרטורת גוף קבועה מתקיימים רק באזורים שהאקלים בהם חם.
 .31איזה מאפיין משותף לכל החרקים?
א .שלד חיצוני
ב .שני זוגות כנפיים
ג.

רגלי קפיצה
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ד .מנגנון עוקץ

יישום
 .41לפניכם קטע מידע על תמנון.
קראו אותו וענו על השאלות שאחריו.
תמנונים נפוצים בכל רחבי האוקיינוסים ,ובייחוד באזורי שוניות אלמוגים ובמים רדודים.
לתמנון יש שמונה זרועות ומכאן שמו :בשפה הארמית ,פירוש המילה " תמן" הוא שמונה,
ופירוש המילה " נון" הוא דג .גופו של התמנון רך והוא דמוי שק .העובדה שהוא חסר שלד
הופכת אותו לגמיש מאוד ,ומאפשרת לו להשתחל מתחת לסלעים ודרך חריצים קטנים כדי
למצוא מחסה או לחפש מזון .מזונו כולל צדפות ,חלזונות  ,סרטנים ודגים .התמנונים הם בעלי
חיים אינטליגנטיים ביותר :יש להם יכולת למידה ומשחק .נקבת התמנון מטילה מספר רב של
ביצים ,ובמינים מסוימים היא שומרת עליהן עד לבקיעתן.
א .על סמך קטע המידע ,מה אפשר להגיד על התמנון בוודאות?
 .1שהוא דג
 .2שהוא יונק
 .3שהוא טורף
 .4שהוא משתייך לעכבישניים
ב .הסבירו בנוגע לכל אפשרות ,למה פסלתם אותה או בחרתם בה ?
 .51מי חולק תכונות משותפות רבות יותר?
א .כל בעלי החוליות
ב .כל הטורפים
ג .כל הדגים
ד .כל הכלבים
הסבירו תשובתכם.
 .61לפניכם תמונה של פרה.
על פי אילו תכונות של הפרה ,שאפשר לראות ן בתמונה,
אפשר לדעת שהיא שייכת למחלקת היונקים?

קורל ©
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 .71התבוננו באיורים שלפניכם:

איזה מבעלי החיים שבאיורים אינו שייך למחלקת החרקים? נמקו את תשובתכם.
 .81דני ואורית טיילו בטבע ומצאו חלק משלד של בעל חיים קטן.
איזה בעל חיים אינו יכול להיות בעל השלד?
א .קרפדה
ב .קרפיון
ג.

סרטן

ד .לטאה
 .91אדם מיין כמה בעלי חיים לשתי קבוצות ,כמתואר בטבלה.
על פי איזה מאפיין של בעלי החיים נעשה המיון?
קבוצה 1
בני אדם
כלבים
זבובים

א .עיניים
ב .מערכת העצבים
ג .רגליים

קבוצה 2
נחשים
תולעים
דגים

ד .עור
 .02אדם מיין כמה בעלי חיים לשתי קבוצות ,כמתואר בטבלה.
על פי איזה מאפיין נערך המיון?

קבוצה 1
בני אדם
כלבים
זבובים

קבוצה 2
תמנונים
צדפות
דגים

" .12אבגד" הוא יצור חי שהחומר התורשתי שלו מפוזר בכל התא .מה תוכלו לומר עליו? נמקו.
א .שהוא יצור חד-תאי
ב .שהוא יצור רב-תאי
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ג .הוא יכול להיות גם חד-תאי וגם רב-תאי.
ד .הוא אינו יכול להיות חד-תאי וגם לא רב-תאי.

 .22הברווזן הוא יצור החי באוסטרליה.
איזו מתכונותיו מעידה על היותו יונק?
א .הוא אוכל חיות אחרות.
ב .הוא מזין את צאצאיו בחלב.
ג .הוא בונה קן ומטיל בו ביצים.
ד .הוא בעל קרומי שחייה בכפות רגליו.
 .32איזה משפט מסביר בדרך הטובה ביותר מדוע יונקים חיים בחלקים קרים מאוד של העולם,
אך לא לטאות?
א .גם היונקים וגם הלטאות הם בעלי טמפרטורת גוף משתנה ,אבל ליונקים יש פרווה
השומרת על חום הגוף.
ב .גם היונקים וגם הלטאות הם בעלי טמפרטורת גוף משתנה ,אבל הלטאות מתקררות יותר
מדי בזמן שהן משילות את עורן.
ג .מאחר שהיונקים הם בעלי טמפרטורת גוף קבועה ,ולא הלטאות ,טמפרטורת גופם של
היונקים מתאימה את עצמה לטמפרטורת הסביבה.
ד .מאחר שהיונקים הם בעלי טמפרטורת גוף קבועה ,היונקים שומרים על טמפרטורת הגוף
באמצעות החום הנוצר בגופם בתהליכי חילוף החומרים.
 .42ביום קר מאוד ,נחשים נוהגים לנוע מעט ולאכול מעט ולעתים כלל לא לאכול ,בעוד שציפורים
נוהגות לנוע הרבה ולאכול הרבה.
איזה משפט מסביר עובדה זו בדרך הטובה ביותר ?
א .גם הנחש וגם הציפור הם בעלי טמפרטורת גוף משתנה  .אך לנחשים אין נוצות ,ולכן קר
להם מדי מכדי לנוע.
ב .שלא כמו הנחשים ,הציפורים הן בעלות טמפרטורת גוף משתנה  ,ועל כן הן מושפעות פחות
מן הקור לעומת הנחשים.
ג .שלא כמו הנחשים ,הציפורים הן בעלות טמפרטורת גוף קבועה  .הן יכולות לנוע וחייבות
לאכול כדי לשמור על טמפרטורת גוף יציבה.
ד .שלא כמו הציפורים ,הנחשים הם בעלי טמפרטורת גוף קבועה  ,ולכן הם חייבים להיות
במצב של תרדמה במזג אוויר קר.
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 .52מה ההבדל בין טמפרטורת הגוף הממוצעת של אנשים החיים באקלים חם ,לבין טמפרטורת
הגוף הממוצעת של אנשים החיים באקלים קר?
א .טמפרטורת הגוף גבוהה יותר באקלים חם.
ב .טמפרטורת הגוף נמוכה יותר באקלים חם.
ג .טמפרטורת הגוף זהה בשני סוגי האקלים.
 .62לאילו בעלי חיים החתולים קרובים ביותר?
א .תנינים
ב .לווייתנים
ג .צפרדעים
ד .פינגווינים

הנמקה
 .72נועם סיפר ליעל ,שכאשר טייל בדרום אמריקה הוא ראה בעל חיים שלו זנב ונוצות.
יעל טענה שהוא התבלבל ,כי לא יכול להיות בעל חיים כזה.
האם יעל צודקת? נמקו.
" .82אם יצמידו זה לזה כמה יצורים חד-תאיים (חיידקים) ,יתקבל יצור רב-תאי שיתפקד כמו
תולעת".
חוו דעתכם על המשפט :האם הוא נכון או לא נכון? נמקו.

פריטי הערכה בנושא הסביבה ומרכיביה
הערכה
 .92תלמידים שמו לב שליד הגזע של עץ האורן התפתחו פטריות רבות .על גזע העץ מצאו נמלים
וגם זיקית .בין ענפי העץ הבחינו בקן של ציפורים.
התלמידים טענו שעץ האורן הוא סביבת חיים.
האם התלמידים צודקים בטענתם? נמקו את עמדתכם.
 .03למה מטפסי הרים משתמשים במסכות חמצן כשהם עולים על הפסגות הגבוהות של כדור
הארץ?
א .יש יותר  CO2באוויר הפסגות הגבוהות.
ב .יש פחות חמצן באוויר הפסגות הגבוהות.
ג .בפסגות הגבוהות יש חור בשכבת האוזון.
ד .אין אוויר בפסגות הגבוהות.
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 .13איזה משפט מסביר ב דרך הטוב ה ביותר מדוע אצות ירוקות גדלות בים רק בעומק של עד
מאה מטר?
א .אין לאצות שורשים שיחברו אותן לקרקעית הים.
ב .האצות יכולות להתקיים רק היכן שיש מספיק אור.
ג .בעומק שמתחת למאה מטר יש לחץ גדול מדי ,שמונע מה אצות לשרוד.
ד .אם האצות היו חיות מתחת ל מאה מטר ,הן היו נאכלות על ידי בעלי חיים.
 .23מדוע מספר המינים (בעלי חיים וצמחים) החיים קרוב לפני הים גדול ממספר המינים החיים
במעמקי האוקיינוס?
 .33ציינו שני תנאים השוררים במעמקי האוקי
להתקיים בסביבה כזו.

ינוס ,אשר מקשים על רוב היצורים החיים

 .43לאחר שירדו גשמים חזקים במהלך כמה ימים רצופים ,נוצרו שלוליות רבות.
תלמידים התווכחו ביניהם אם כל שלולית היא סביבת חיים ,או שרק שלולית שמתקיימת
באותו המקום מדי שנה ובמ הלך כל עונת החורף היא סביבת חיים.
.5א .הסבירו מהי סביבת חיים.
.5ב .האם כל שלולית היא סביבת חיים? נמקו את תשובתכם.
 .53גשמים ומים זורמים יכולים לגרום לסחיפת קרקע.
באיזה אזור תהיה סחיפת קרקע גדולה יותר?
א .משטח מישורי שגדל בו עשב.
ב .משטח מישורי חשוף.
ג .מדרון חשוף ,שאין בו צמחים.
ד .מדרון שגדלים בו שיחים.
 .63מה הסיבה העיקרית לכך שמדענים חוזרים על המדידות שלהם ,בניסויים שהם מבצעים?
א .כדי לוודא שהניסוי פועל.
ב .כדי לשנות את תנאי הניסוי.
ג .כדי לרכז את כל הנתונים בטבלה או בגרף.
ד .כדי להפחית את ההשפעה של שגיאות בעבודה.
ברכה ,שעומק המים בה הוא ארבעה מטרים.
 .73לפניכם פרטים על כמות החמצן הנוצר במי ֵ
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המיקום

כמות החמצן הנוצר במים

מגובה פני המים ועד לעומק של  1מטר

 4גרם במטר מעוקב

בעומק שבין  1ל 2-מטרים

 3גרם במטר מעוקב

בעומק שבין  2ל 3-מטרים

 1גרם במטר מעוקב

הברכה
מעומק של  3מטרים ועד תחתית ֵ

 0גרם במטר מעוקב

שבברכת המים?
ֵ
איזה משפט מתאר את הנתונים
הברכה נוצר יותר חמצן  ,כי יש שם יותר צמחים.
א .בתחתית ֵ
ב .קרוב לפני המים נוצר יותר חמצן  ,כי יש שם יותר אור.
ג .ככל שלחץ המים גדול יותר ,נוצר בהם יותר חמצן.
בברכה לבין עומק המים.
ד .אין קשר בין כמות החמצן הנוצר ֵ
 .83האטמוספרה של כדור הארץ מכילה גזים שונים,

וביניהם :חמצן ,פחמן דו -חמצני ,מימן

וחנקן.
סדרו את שמות הגזים על פי כמותם באטמוספרה ,מן הכמות הגדולה ביותר ועד הקטנה
ביותר.
 .93לפניכם קטע מידע על חוף הים.
קראו אותו וענו על השאלות שאחריו.
רצועת החולות של חוף הים התיכון בישראל מושפעת מן הים הסמוך לה .טמפרטורת הים נעה
בין  29מעלות (בקיץ) לבין  18מעלות (בחורף) ,ובתנאים כאלה מתפתחים בתוך המים מינים
שונים של אצות ים (צמחים פשוטים ,חסרי שורשים עלים ופרחים) .אצות אל ו הן מקור מזון
חשוב לחלזונות ים ,לצדפות ולבעלי חיים ימיים אחרים .לטמפרטורת הים יש השפעה ממזגת
על טמפרטורות האוויר בקרבת הים ,ולכן באזור החוף אין שינויי טמפרטורה קיצוניים בין
היום לבין הלילה וגם לא בין הקיץ לבין החורף .הקרינה באזור החוף רבה ,כי המים והחולות
הבהירים מחזירים את מרבית אור השמש הפוגע בהם .הפרשי הטמפרטורה בין הים ליבשה
גורמים לכך שרוב השנה נושבת בחוף רוח שכיוונה בשעות הלילה – מן היבשה אל הים,
ובשעות היום – מן הים אל היבשה .רק בשעות הדמדומים הרוח נחלשת מאוד ,ואז חרקים
שונים כגון פרפרים ,חיפושיות ודבורים ,יכולים להתעופף בבטחה ולחפש מזון .גלי הים
המתנפצים אל החוף מתיזים טיפות זעירות של מי ים מלוחים ,שהרוח נושאת אל היבשה.
הרסֶ ס המלוח הנישא באוויר ,תלויה במרחק מן הים :היא גדולה ביותר קרוב לקו המים,
כמות ֶ
והיא הולכת ופוחתת עם ההתרחקות מן הים .ברצועת החוף הסמוכה לקו המים כמות המלח
רבה כל כך ,עד שצמחים כלל אינם יכולים לגדול בה .ברצועה ז ו נמצא בעיקר סרטני חולות.
המלח צורב את הצמחים ,ולכן רק צמחים המותאמים לחיים בסביבה מלוחה יכולים
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להתקיים באזור החוף ,אך במרחק מן המים .הנביטה של צמחי החוף מתרחשת בעיקר בחורף,
כאשר מי הגשם שוטפים את המלחים מן החולות.
א .ציינו את המרכיבים הביוטיים ואת המרכיבים הא-ביוטיים הנזכרים בקטע המידע.
ב .תארו את התנאים השוררים על חוף הים ,וציינו מי המרכיב העיקרי המשפיע על כל אחד
מהם .מלאו את הפרטים בטבלה.

תנאי הסביבה בחוף הים

המרכיב העיקרי
המשפיע

 .04לפניכם רשימה של שלוש תופעות ביצורים חיים ,הנזכרות בקטע המידע על חוף הים.
ציינו את המרכיבים הא -ביוטיים העיקריים ,המשפיעים על כל אחת מהן.
המרכיב הא-ביוטי
העיקרי המשפיע

התופעה  /התהליך
בשעות הדמדומים ,פרפרים ,חיפושיות ודבורים יכולים
להתעופף בבטחה ולחפש מזון באזור החוף.
צמחים אינם יכולים לגדול ברצועת החוף הסמוכה לקו המים,
אלא במרחק כלשהו ממנו.
הנביטה של צמחי החוף נעשית בעיקר בחורף.

יישום
 .14רוב הגשמים בארץ יורדים בעונת החורף.
בניסוי הנבט ת זרעים של אחד מצמחי ה מדבָ ר ,נבדקה נביטת זרעים שנשטפו במי ברז במ הלך
יומיים לפני ההנבטה ,ונביטת זרעים בלא שטיפה מוקדמת.
כל הזרעים הונבטו בתנאים מיטביים ,והתוצאות נבדקו  48שעות לאחר הזריעה.
להלן אחוז הזרעים שנבטו כעבור  48שעות לאחר שנזרעו :
הטיפול

אחוז הנביטה

בלא שטיפה מוקדמת

4%

שטיפה מוקדמת במי ברז

81%

על פי תוצאות אלו ,מה סביר להניח בנוגע לנביטת הזרעים של צמח זה בטבע?
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א .שהם נובטים לפני תחילת החורף לקראת התחלת הגשמים.
ב .שהם נובטים בתחילת החורף כשיורדים הגשמים הראשונים.
ג.

שהם נובטים בתחילת החורף ,בלי קשר לירידת הגשמים.

ד .שהם נובטים במהלך החורף ,לאחר שירדו עוד גשמים.
 .24אנה בדקה תנאי נביטה של זרעי תירס ,ורשמה את התוצאות שקיבלה:
 זרעים לחים של תירס נבטו באור.
 זרעים לחים של תירס נבטו בחושך.
מן התוצאות שאנה קיבלה ,מה אפשר להסיק על נביט ת זרעי התירס?
א .האור חיוני לנביטתם.
ב .האור מעכב את נביטתם.
ג .לאור אין השפעה על נביטתם.
ד .אי-אפשר לדעת אם לאור יש השפעה על נביטתם.
 .34יש צמחים שגדלים טוב יותר אם טוחנים עצמות ומפזרים אותן בקרקע סביב השורשים
שלהם.
מה העצמות הטחונות מספקות לצמחים ,שמשפר את צמיחתם?
א .אנרגיה
ב .מינרלים
ג .ויטמינים
ד .פחמן דו-חמצני
ה .מים
 .44בשל מחלה מתו כמה מהעצים בחורשת אורנים .אנשי הקרן הקיימת כרתו את העצים שמתו.
אחרי כמה חודשים הם הבחינו שבמקום האורנים גדלו צמחים עשבוניים רבים שכיסו
בצפיפות את השטח.
חוקרים הציעו שני הסברים לתופעה:
 עצי האורן יוצרים צל שמפריע להתפתחותם של צמחים נמוכים.
 מחטי האורן מפרישות חומרים שמעכבים התפתחותם של צמחים שונים.
הַ ציעו ניסוי שבו תבדקו איזה הסבר מתאים יותר לתיאור התופעה.
 .54חוקר עקב אחר זוחל חובב לחות ,שחי בחורשת אורנים בכרמל.
הוא ספר כמה פרטים של הזוחל אפשר למצוא בחלקים שונים של חורשת אורנים:


באזור שיש בו עצים צפופים .
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באזור שנחשף לשמש לאחר שנכרתו בו עצים אחדים .



באזור שנכרתו בו עצי האורן אך הוא נשאר מכוסה במחטי אורן צפופות .

החוקר כתב בדו"ח המעבדה שלו" :באזור החשוף לשמש לא מצאתי כלל את הזוחל .באזור
שנכרתו בו עצי אורן אך היה מכוסה במחטי אורן  ,היה מספר הפרטים קטן מ מספר הפרטים
שמתחת לעצים בחורשה".
א .איזה מרכיב א -ביוטי משפיע על רמת הלחות של הקרקע בכל אחד מהאזורים השונים של
חורשת האורנים? הסבירו כיצד הוא משפיע.
ב .איך אפשר לתאר ב דרך הטוב ה ביותר את התשובה לחלק א ' ,העוסקת ב השפעת מרכיב א -
ביוטי?
 .1תוצאה של התצפית
 .2השערה לתצפית
 .3ארגון המידע מהתצפית
 .4מסקנה מן התצפית
 .64לפניכם תיאור ניסוי.
קראו אותו וענו על השאלות שאחריו.
כדי לחקור את הנושא ,ביצעו תלמידים את הניסוי הבא:
 הם לקחו שני עציצים בגודל שווה ומילאו אותם בכמות שווה של קרקע:
לעציץ א' הכניסו אדמת חמרה ;
לעציץ ב' הכניסו תערובת קרקע מיוחדת למילוי עציצים .
 הם שתלו בכל אחד מהם צמח סביון אחד ,באותו הגודל ובאותו הגיל.
 את שני העציצים הניחו ליד החלון של חדר המעבדה בבית הספר.
 הם השקו את שני הצמחים בכמות שווה של מים.
 הם בדקו לאורך ארבעה שבועות את השינויים בגובה הצמח בכל עציץ ,את מספר
העלים ואת מצב הפרח.
התלמידים סיכמו את תוצאות הניסוי בטבלה.

שינויים בגובה הצמח
מספר העלים
מצב הפרחים *

הצמח שבעציץ א'

הצמח שבעציץ ב'

 10ס"מ

 20ס"מ

8

14

רעננים

רעננים
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*הערה :לסביון יש תפרחת ובה פרחים רבים ולא פרח בודד.
א .מה הייתה מטרת הניסוי ?
ב .ציינו ארבעה תנאים זהים במהלך הניסוי .
ג .הסבירו מדוע שתלו התלמידים צמחים באותו גודל ובאותו גיל ?
ד .מדוע בדקו התלמידים את השינויים בגובה הצמח  ,את מספר העלים ואת מצב הפרחים ,
ולא הסתפקו בגובה הצמח בלבד ?
ה .לפניכם שני משפטים העוסקים בניסוי שביצעו התלמידים .
קבעו בנוגע לכל אחד מהמשפטים אם הוא תוצאה של הניסוי או מסקנה מהניסוי .
 סוג הקרקע משפיע על גדיל ת הסביון והתפתחותו.
 צמח הסביון גדל טוב יותר בתערובת הקרקע המוכנה מאשר בקרקע חמרה.
 .74דינה ומשה דיברו על חיים על פני כוכבי לכת אחרים.
המורה לטבע הציג להם נתונים על כדור הארץ ,ועל כוכב לכת דמיוני " ,קומודור".
להלן הנתונים:
כדור הארץ

קומודור

 148,640,000ק"מ

 902,546,000ק"מ

כ 20%-חמצן
כ 80%-חנקן
כ 0.037% -פחמן דו חמצני
יש

כ 5%-חמצן
כ 5%-חנקן
כ 90%-פחמן דו-חמצני
אין

יש

אין

משך הסיבוב סביב הציר

 24שעות

 48שעות

משך ההקפה של השמש

 365.5ימים

 200ימים

המרחק מכוכב דמוי שמש
הרכב האטמוספרה
נוכחות שכבת אוזון
עננים

ציינו סיבה אחת המסבירה מדוע לבני
תשובתכם.

ה אדם יהיה קושי רב לחיות בקומודור .נמקו
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הנמקה
 .84מה המשאב העיקרי שהיה חסר בתקופת הקרח?
א .מים
ב .אור
ג .אוויר
ד .אדמה
נמקו בחירתכם.
 .94כבשי בר שרובן בעלות פרווה סמיכה ומיעוטן בעלות פרווה דלילה ,חיו באזור שבו האקלים
קר ויציב.
במהלך השנים השתנה האקלים ,והטמפרטורות עלו בשיעור ניכר.
בתוך כמה דורות היו הכבשים בעלות הפרווה הדלילה לרוב המכריע באוכלוסייה.
א  .הסבירו בקיצור כיצד התרחש השינוי באוכלוסיית הכבשים.
ב  .האם שינוי זה הוא דוגמה להתאמה או להסתגלות ? נמקו.
 .05המורה הביא לכיתה שני עציצים בגודל שווה וזרעים של חמנית.
לפניכם תיאור של ניסוי שביצעו צבי ויעל .קראו אותו וענו על השאלה שאחריו.
 כל אחד מהם לקח אל ביתו את אחד העציצים וזרע אחד של חמנית.
 הם מילאו את העציצים בכמות שווה של קרקע – עד לגובה ש סימן המורה.
 כל אחד זרע בעציץ שלו את זרע החמנית ,וטיפל בו בדרך הנראית לו מתאימה ביותר.
 כעבור זמן מה הם הביאו את העציצים לכיתה ,והשוו את צמחי החמנית.
באיור שלפניכם רואים את התוצאות שהתקבלו.

הַ ציעו הסבר אחד ,שעשוי להיות הסיבה להבדל הגדול בהתפתחות שני הצמחים.
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פריטי הערכה בנושא התאמה לסביבה
הערכה
 .15על עצים בחורש הצפוף גדלים צמחים מטפסים .למטפסים יש קצב גידול מהיר במיוחד.
תכונה זו עוזרת למטפסים להתמודד עם:
א .מחסור באוויר
ב .מחסור במים
ג .מחסור בקרקע
ד .מחסור באור
 .25רוב המכרסמים והזוחלים החיים במדבר צורכים כמות מים מעטה.
מה ההסבר המתאים לתופעה זו?
א .הם פעילים רק בלילות הקרירים.
ב .הם סופגים דרך עור גופם טיפות מים שמקורן בטל.
ג .הם מקבלים את רוב המים הנחוצים להם במזון שהם אוכלים.
ד .אחוז המים בגופם נמוך.
 .35מכרסמים ,לטאות ונחשים רבים החיים במדבר ,מסתתרים בשעות החמות ביממה במחילות
ויוצאים לפעילות בשעות קרירות יותר.
צבים ויונקים החיים במים ,עולים מדי פעם ומוציאים את הראש מעל פני המים כדי לנשום
אוויר.
איזה סוג של התאמה תופעות אלו מתארות?
א .שתי ההתאמות הן פיזיולוגיות.
ב .שתי ההתאמות הן התנהגותיות.
ג .שתי ההתאמות הן מבניות.
ד .אף תשובה אינה נכונה
 .45סמנו אילו מהתכונות הבאות מקנות יתרון לבעלי חיים שנטרפים על ידי בעלי חיים אחרים?
התכונה
עיניים משני צדי הראש
מזון צמחוני מגוון
יכולת ריצה מהירה

יתרון לבעלי חיים שנטרפים
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
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גוף גדול
פעילות בשעות היום
צבעי הסוואה
חיים בקבוצה

כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא

 .55הגמל והעז מפרישים שתן מרוכז מאוד וגללים יבשים.
א .לאיזו סביבה תכונה זו מתאימה?
 )1חורש
 )2חוף ים
 )3מדבר
 )4שדה בור
ב .סמנו ,איזה סוג של התאמה זו?
 )1פיזיולוגית
 )2מבנית
 )3התנהגותית
 )4אף לא אחת משלושתן
 .65לפניכם רשימה של בעלי חיים  :זיקית ,עקרב ,גמל ,צפרדע ,דוב הקוטב וברכייה.
בטבלה שלפניכם מוצגות התאמות שונות לסביבה.
שבצו את בעלי החיים הנ"ל בטבלה ,כל אחד ליד ההתאמה המאפיינת אותו.
ההתאמה
הגוף מכוסה נוצות ועליהן שכבה שומנית ,קרום מחבר בין אצבעות הרגליים.

שם היצור החי

בלוטות המצויות מתחת לעור מפרישות כל הזמן נוזל השומר על רטיבות העור.
במשך היום עומד על רגליו ,וכשהוא כורע ,רגליו מקופלות תחתיו כדי להרחיק את
הגוף מן הקרקע.
יכול לשנות את צבע הגוף על פי צבע הרקע שמסביב לו.
בעונת הסתיו ,שכבת שומן עבה מצטברת מתחת לעור הגוף.
ביום מסתתר מתחת לאבנים ,ובלילה יוצא לשחר לטרף.
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 .75בטבלה שלפניכם תיאורים של התאמות לחיים במדבר.
השלימו את הטבלה :הסבירו כיצד ההתאמה מסייעת להישרדותם של היצורים החיים
במדבר.
תיאור ההתאמה
לשיח רותם המדבר יש עלים בעונת החורף בלבד.

כיצד ההתאמה מסייעת לחיים במדבר?

לעץ שיטה סלילנית יש שורשים עמוקים
ומסועפים.
הצמח אֲ הָ ל המדבר מפיץ את הזרעים שלו רק
לאחר שיורדים גשמים רבים.
החיפושית שַ חאוֹרית מרימה בכל פעם זוג
רגליים ,כאשר היא עומדת על החול.
המכרסם ג ְֶרּבִ יל החולות פעיל בשעות הלילה.
הנחש שפיפון מתחפר בחול בשעות החמות של
היממה.
 .85סמנו את כל התכונות המסייעות ליונקים ולעופות לחיות באזורי הקוטב הקפואים.





כושר תנועה בים ,באוויר וביבשה.
כיסוי גוף צפוף ושכבת שומן עבה מתחת לעור.
חושים מפותחים.
יכולת שמירה על טמפרטורת גוף יציבה ("דם חם").

 .95הרי ההימלאיה הם ההרים הגבוהים בעולם ,ורבות מפסגותיהם מגיעות לרום שמעל 8,000
מטר ( 8ק"מ).
ככל שעולים בגובה ,הטמפרטורות יורדות ,כמות המשקעים פוחתת והרוחות מתחזקות.
סמנו את כל התכונות שהן התאמות לחיים בסביבה זו.
א .פרווה עבה
ב .טמפרטורת גוף משתנה ("דם קר")
ג .פעילות לילית
ד .שכבת שומן עבה מתחת לעור
ה .תרדמת חורף
ו .כדוריות דם רבות במיוחד
ז .תזונה צמחונית
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יישום
 .06יש בעלי חיים ,כגון :תיקנים ,עקרבים ונדלים ,המסתתרים רוב היום בסדקים צרים או מתחת
לאבנים.
אילו מהתכונות הבאות מאפיינות בעלי חיים אלו?
א .גוף ארוך ועגול
ב .גוף שטוח ודק
ג .גוף עבה וארוך
ד .גוף עבה וחלק
 .16שושנות ים וצדפות חיות באזורי חוף באוקיינוסים שיש בהם גאות ושפל.
בזמן השפל ,שושנת הים נסגרת והצדפה אוגרת מים בקונכייה שלה וסוגרת אותה.
עם איזה קושי ,שנוצר בשעת השפל ,התאמות אלו עוזרות להתמודד?
א .ירידה במפלס המים ,העלולה לגרום להן להחליק ממקומן.
ב .ירידה במפלס המים ,העלולה לחשוף אותן לטורפים.
ג .חשיפה לאוויר ולקרינת השמש ,העלולה לגרום להן להתייבש.
ד .חשיפה לאוויר ,העלולה ליצור מחסור בפחמן דו-חמצני המומס במים.
 .26לעופות המים יש התאמות שונות להשגת מזון במים.
האנפות והחסידות צדות דגים במים רדודים .יש להן רגליים ארוכות.
שחפים ושקנאים צדים דגים במים עמוקים .יש להם קרומי שחייה בין אצבעות הרגליים.
א .ציינו את סוג ההתאמה בכל דוגמה.
ב .הסבירו כיצד היא עוזרת להשגת המזון.
 .36לפניכם מידע על ארי הים ,דוב גריזלי וקוף העכביש.
קראו את המידע השלימו את הפרטים החסרים בטבלה שאחריו.
ארי ים – חי בחופי האוקיינוסים .הוא ניזון מדגים שהוא צד בשחייה במימי האוקיינוסים.
הוא שוחה במהירות במים בעזרת גפיו הקדמיות ,שהן בעלות מבנה מיוחד דמוי סנפיר ,וגפיו
האחוריות דמויות זנב דג .גפיו החזקות מאפשרות לו גם לעלות מן המים ולנוע בחוף ממקום
למקום .לארי הים ריאות גדולות .הוא ממלא את ריאותיו באוויר ויכול לשהות מתחת למים
כעשר דקות ברציפות.
דוב גריזלי – חי ביערות ובינות לשיחים  ,בסביבות חיים שהחורף בהן קר וארוך .דוב גריזלי
הוא אוכל-כול ומזונו מגוון :דגים ,דבש ,דבורי בר ,בשר חיות שהוא מצליח לטרוף וכן פירות
בר שונים.
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בעונת החורף שכבת שלג עבה מכסה את הקרקע והשיחים ,הנהרות קופאים ורק חיות בר
מעטות נשארות פעילות .לקראת החורף הדוב מרבה לאכול וגופו צובר שומן רב .בחורף הדוב
מסתתר במאורה ונכנס לתרדמת חורף .במצב זה הדוב כמעט שאינו זקוק למזון .גופו מנצל
את מאגרי השומן שנצברו בגופו בעונות האביב והקיץ.
קוף עכביש – חי ביערות העד הצפופים והסבוכים באזורים הטרופיים באמריקה הדרומית.
הקוף מבלה את חייו על צמרת העצים ואינו יורד לקרקע .לקוף העכביש זנב ארוך המשמש לו
לאחיזה בענפים ומאפשר לו לנוע בבטחה ובמהירות מענף לענף ,ולהשתמש בידיים כדי לאסוף
מזון או לטפל בעצמו .הקוף קופץ בזריזות מעץ לעץ ומחפש בו פירות וחרקים שהוא מלקט בין
ענפי העצים.

שם
בעל החיים

סביבת החיים

ארי ים

מי הים ושפת
הים

דוב גריזלי
קוף עכביש

שתי דוגמאות של
התאמה לסביבה

סוג ההתאמה
התנהגותית/
מבנית /פיזיולוגית

כיצד ההתאמה
מסייעת לקיום?

 .1גפיים חזקות,
הקדמיות
דמויות סנפיר
והאחוריות
דמויות זנב דג.

 .1התאמה מבנית

 .1רגלים המותאמות
לתנועה בים
וביבשה.

.2
.1
.2
.1
.2

.2
.1
.2
.1
.2

.2
.1
.2
.1
.2

 .46לפניכם מידע על התאמות של נחליאלי ושל זיקית להשגת מזון.
קראו את המידע וענו על השאלות שאחריו.
לנחליאלי עיניים גדולות וחדות ראייה  ,וזנב ארוך ,המתנועע לכל הכיוונים ועוזר לו לשמור על
שיווי משקל .הוא מלקט חרקים קטנים על פני הקרקע ,על צמחים ובאוויר .הנחליאלי
מתרוצץ על פני הקרקע ומסתכל לכל הכיוונים  .אם הוא רואה חרק קטן ,הוא רץ לכיוונו
ותופס אותו בעזרת מקורו הדקיק והעדין .לפעמים הוא קופץ או מרפרף באוויר ,כדי לצוד
זבוב מעופף.
לזיקית עיניים גדולות הפונות לצדדים .היא יכולה להזיז כל אחת מעיניה בנפרד ולמקד אותה
על חפץ מסוים .לזיקית זנב ארוך ומתפתל ואצבעות ארוכות הלופתות את ענפי העצים שהיא
נעה עליהם .הזיקית יכולה לשנות את צבע גופה ,ולהתאים אותו לצבע הענף או העלים שהיא
נמצאת עליהם .הזיקית טורפת חרקים קטנים .אם היא רואה חרק קטן על ענף במרחק לא רב
ממנה ,היא שולחת לעברו לשון דביקה וארוכה מאוד (כאורך גופה) ,לוכדת ואוכלת אותו.
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א .תנו דוגמאות להתאמות העוזרות לנחליאלי ולזיקית להשיג מזון.
ב .הסבירו כיצד כל התאמה עוזרת להשגת המזון.

 .56לפניכם מידע על תיקנים.
קראו את המידע וענו על השאלות שאחריו.
תיקנים ( ג'וקים) חיים כמעט בכל מקום על פני כדור הארץ  ,הודות להתאמות הרבות שלהם
לתנאי סביבה מגוונים :הם אוכלי-כול ויכולים להתקיים מאכילת אצות ,חרקים מתים ,דבק,
כבלים חשמליים ואפילו תיקנים אחרים; מינים רבים של תיקנים יכולים להתקיים בלי מים
חודש שלם ,ובלי מזון – חודשים אחדים; המחושים שלהם רגישים מאוד לתנועת האוויר,
ובמפרקי הרגלים יש להם חיישנים אחרים הרגישים לתנועה; הם מגיבים במהירות עצומה
לכל תנועה בסביבה וגם לאור ונמלטים למקום מוגן; התיקנים מתרבים במהירות – זוג
תיקנים יכול להביא במשך שנה ,עשרה מיליון צאצאים; כושר ההתרבות הזה עוזר לשרוד גם
כאשר האדם מפזר חומרי הדברה נגדם; הם טועמים מזון לפני שהם אוכלים אותו ,וכך
מצמצמים את הסיכוי להיפגע מחומרי רעל.
א .ציינו התאמה של התיקן לסביבות חמות במיוחד.
ב .ציינו התאמה של התיקן ,שיש לה חשיבות בכל סוגי הסביבות.
ג .ציינו התאמה של התיקן בסביבה שפיזרו בה חומרי הדברה.
 .66מה ההסבר לכך שבאזורי הקוטב הקפואים חיים עופות ויונקים בלבד ,אך אין זוחלים ודו-
חיים.
א .אין בקוטב מספיק מזון גם ליונקים ולעופות וגם לזוחלים ולדו -חיים.
ב .ליונקים ולעופות צבעי הסוואה ,ואילו לזוחלים ולדו -חיים אין צבעי הסוואה.
ג .היונקים והעופות נעים במהירות ומתחממים ,ואילו הזוחלים והדו -חיים אטיים.
ד .ליונקים ולעופות טמפרטורת גוף קבועה ,ואילו לזוחלים ולדו -חיים טמפרטורת גוף
משתנה.

 .76שלכת ותרדמה בצמחים ,נדידה ותרדמה בבעלי חיים ,הם פתרונות לקיום בתנאי יובש ולקיום
בתנאי קור.
א .אילו קשיים עומדים בפני צמחים ובעלי חיים בתנאי יובש?
ב .אילו קשיים עומדים בפני צמחים ובעלי חיים בתנאי קור?
ג .רשמו בטבלה כיצד כל פתרון עוזר להתמודד עם הקשיים בתנאי קור ובתנאי יובש.
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סוג הפתרון

עזרה בהתמודדות עם תנאי יובש

עזרה בהתמודדות עם תנאי קור

שלכת בצמחים
תרדמה בבעלי חיים
נדידה של בעלי חיים
ד .השוו בין הפתרונות השונים (שלכת ,תרדמה ונדידה) :במה הם דומים זה לזה ובמה הם
שונים זה מזה?
 .86בהרים בגובה שמעל  5,000מטרים תנאי הקיום קשים :הטמפרטורות נמוכות מאוד כל השנה
ויורדות בחורף עד מינוס  25מעלות צלסיוס .כמות המשקעים השנתית מגיעה ל 200-מ"מ
בשנה ורוחות חזקות נושבות באזור כל השנה.
בטבלה שלפניכם רשומות התאמות של יונקים ושל עופות לחיים בגובה שמעל  5,000מטרים.
השלימו את הפרטים בטבלה :ציינו את סוג ההתאמה בכל תיאור ,והסבירו כיצד ההתאמה
עוזרת להישרדותם של היצורים החיים בגובה רב.
תיאור ההתאמה

סוג
ההתאמה

כיצד מסייעת ההתאמה לחיים בגובה רב?

כיסוי גוף צפוף (פרווה עבה ביונקים ונוצות
רבות בעופות) ושכבת שומן עבה מתחת לעור
שמירה על טמפרטורת גוף יציבה ("דם חם")
מבנה גוף גדול ואיברים שאינם בולטים
(רגליים קצרות בעופות ,אוזניים וזנב קצרים
ביונקים)
פעילות במשך היום

 .96תרדמה ושלכת הן התאמות של בעלי חיים ושל צמחים לתנאי סביבה קשים.
א .ציינו אילו תנאי סביבה גורמים לתרדמה ולשלכת.
ב .הסבירו בעזרת דוגמאות ,כיצד תופעות אל ו עוזרות לשרוד בתנאי הסביבה הקשים.
 .07בצמחים ובבעלי חיים החיים בסביבות דלות במים ,התפתחו מגוון התאמות ,העוזרות להם
לחסוך במים.
א .ציינו שתי דוגמאות לחיסכון במים בצמחים ושתי דוגמאות לחיסכון במים בבעלי חיים.
ב .בכל דוגמה ,הסבירו כיצד היא עוזרת לחסוך במים.
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 .17לצמחים הגדלים קרוב לחוף הים יש התאמות המאפשרות להם לשרוד בסביבה זו.
לפניכם מידע על צמחים אחדים הגדלים בסביבה זו.
לחבצלת החוף ולחלבלוב הים יש עלים חלקים מבריקים  ,המכוסים בשכבה שמנונית הדוחה
מים.
העלים של לוטוס מכסיף וחבלבל החוף מכוסים בשערות צפופות ,המעניקות להם צבע אפרפר.
השערות מונעות מגע של העלים עם הטיפות של מי הים המלוחים ועם גרגירי החול העפים
ברוח ,והן גם מחזירות מקצת מקרינת השמש.
כל אחד מפרחי נר הלילה החופי ולפופית החוף פתוח רק שעות אחדות ואז נובל .הפרחים של
לפופית החוף נפתחים רק בשעות הבוקר המוקדמות ,לפני שמתחילה רוח ה"בריזה" היומית,
ואילו פרחי נר הלילה החופי נפתחים בשעות הערב והלילה אחרי שנפסקת רוח ה"בריזה" של
אחר הצהריים .הזרעים של צמחי החוף נובטים לאחר שירד גשם רב.
כתבו בטבלה ליד כל תנאי סביבה ,אילו התאמות של הצמחים שבקטע המידע מסייעות
להתמודד עמו.
תיאור ההתאמה

תנאי הסביבה
רוחות חורף חזקות ,הנושאות רסס מי ים
קרינת שמש חזקה
קרקע מלוחה
רוחות "בריזה" באביב ובקיץ ,הנושבות
בשעות הבוקר המאוחרות ובשעות אחר
הצהריים

הנמקה
 .27חוקרים רצו לבדוק מה מעורר זרעים שהיו בתרדמת חורף ,וגורם לנביטה שלהם.
לשם כך הם אספו זרעים מצמח בר ,שגדל בסביבה קפואה בחורף ,ו ביצעו את הניסוי הבא:
א .הם זרעו את הזרעים בארבעה כלים שווים בגודלם 25 ,זרעים בכל כלי.
כל הכלים הכילו כמות שווה של קרקע והושקו במשך כל הניסוי באותה כמות של מים.
שני כלים נשמרו בטמפרטורה של  ,0°Cבמקום מואר.
גם שני האחרים נשמרו בטמפרטורה של  ,0°Cאך היו בתנאי חושך.
ב .אחרי חודש הם העבירו את כל הכלים למקום שהטמפרטורה בו הייתה .20°C
שני הכלים שהיו במקום מואר ,המשיכו להיות באור.
שני האחרים ,שהיו במקום חשוך ,המשיכו להיות בחושך.
בטבלה שלפניכם רשומות התוצאות שהתקבלו.
מספר הזרעים

הטיפול
342

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

חודש ימים בטמפרטורה של  ,0°Cבמקום מואר
העברת הנ"ל לטמפרטורה של  ,20°Cבמקום מואר
חודש ימים בטמפרטורה של  ,0°Cבמקום חשוך
העברת הנ"ל לטמפרטורה של  ,20°Cבמקום חשוך
)1
)2
)3
)4

שנבטו
0
23
0
3

השפעתם של אילו גורמים על הנביטה נבדקה בניסוי?
על פי תוצאות הניסוי ,כיצד משפיע כל גורם על נביטת הזרעים? נמקו.
נסחו את המסקנה מן הניסוי.
איזה יתרון יש לתכונה זו של הצמחים ,בסביבת החיים הטבעית שלהם?

 .37שלכת היא התאמה לחיים בתנאים קשים .יש צמחים הנמצאים בשלכת חורף ,ויש שנמצאים
בשלכת קיץ.
א .לאיזה סוג של התאמה השלכת שייכת מבחינה מבנית ,פיזיולוגית או התנהגותית?
ב .צמחים הנמצאים בשלכת חורף – מהם התנאים הבעייתיים בסביבת החיים שלהם?
ג .צמחים הנמצאים בשלכת קיץ – מהם התנאים הבעייתיים בסביבת החיים שלהם?
ד .כיצד השלכת מסייעת לצמחים לשרוד בכל אחת מן הסביבות? נמקו.

 .47לפניכם תצלום וקטע מידע על
רב-רגל שחור.
קראו את המידע וענו על
השאלות שאחריו.
רב-רגל שחור הוא בעל חיים
חובב לחות .הוא שוכן מתחת
לאבנים ,בסדקי סלעים ומתחת
בצפון©הנגב.
בארץ",ר גם
לנשורת עלים שמצטברת על האדמה מתחת לצמחים .הוא נפוץ מאוד
נורית קינן
ד
רוב השנה הוא פעיל בלילה ,אך בעונת החורף הוא פעיל גם ביום .גופו מכוסה שלד חיצוני חזק
במיוחד ,צורתו מוארכת וגלילית והוא עשוי מעשרות פרקים .מרוב הפרקים יוצאים שני זוגות
רגלי הליכה ( ארבע רגליים מכל פרק) ,ומכאן שמו .מזונו :חומרי רקב – שאריות נרקבות של
צמחים ושל בעלי חיים  .בשעת סכנה ,וכדי להרחיק טורפים הוא פולט מגופו הפרשות דוחות.
התלמידים בכיתה התווכחו ביניהם.
יעל אמרה" :הקושי העיקרי של רב-רגל הוא היובש בסביבה ,מפני שהוא חובב לחות".
אברהם אמר" :לרב-רגל אין בעיה להתמודד עם יובש ,כי השלד החיצוני מגן עליו
מהתייבשות".
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באיזו עמדה אתם תומכים ,של יעל או של אברהם?
נסחו את עמדתכם בדרך טיעון (הסבר+נימוק).
 .57בתשובה לטענה שזיהום האוויר פוגע בבריאותם של כל היצורים החיים ,היו מי שטענו שעניין
זה אינו צריך להדאיג אותנו .היצורים החיים יפתחו בתהליך האבולוציה עמידות לזיהום
אוויר ,ויוכלו לשרוד גם באוויר מזוהם.
האם לדעתכם תשובה זו מתקבלת על הדעת?
הציגו את עמדתכם בדרך טיעון (הסבר+נימוק).

פריטי הערכה בנושא השפעת האדם
הערכה
 .67אפקט החממה הוא –
א .תהליך רצוי ,מפני שהוא מפחית את זיהום האוויר.
ב .תהליך רצוי ,מפני שבעזרתו החום על פני כדור הארץ נשמר .
ג .תהליך לא רצוי ,מפני שהוא גורם לפליטת חום מכדור הארץ.
ד .תהליך רצוי ,מפני שבלעדיו הייתה טמפרטורה גבוהה מדי על פני כדור הארץ.
 .77אילו מהבאים הם גזי חממה?
סמנו את כל התשובות הנכונות .
א .חמצן
ב .מתאן
ג .פחמן דו-חמצני
ד .מימן
 .87מה עלול לגרום להתחממות כדור הארץ?
סמנו את כל התשובות הנכונות .
א .גידול בקר.
ב .הכחדת מיני בעלי חיים .
ג .זיהום מקורות מים.
ד .פליטת  co2לאוויר.
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שרפה של חומרי דלק פוסיליים (מאובנים) מגדילה מאוד את כמות הפחמן הדו-חמצני
ֵ .97
באטמוספרה.
מהי ההשפעה שיכולה להיות לכך על כדור הארץ?
א .האקלים יתחמם.
ב .האקלים יתקרר.
ג .הלחות היחסית תרד.
ד .הלחות היחסית תעלה.
 .08מהי התוצאה הצפויה של התחממות עולמית?
א .עליית פני האוקיינוסים
ב .רעידות אדמה חמורות יותר
ג .התפרצויות געשיות גדולות יותר
ד .זיהום האוויר והקרקע
 .18אילו מהפעילויות הבאות מסייעות להפחית את כמות הפסולת?
סמנו את כל התשובות הנכונות .
א .ירידה בצריכת מוצרים
בִ .מחזור
שרפת פסולת והפקת אנרגיה
ֵ
ג.
ד .חיסכון במים
ה .התקנת מסננים בארובות
ו .הטמנת פסולת
 .28אילו מהפעילויות היום-יומיות המתוארות מקטינה ישירות את זיהום האוויר בעיר?
א .הקטנת העצמה של מקלטי הטלוויזיה
ב .שימוש בחומרים ביולוגיים מתכלים
ג .שימוש בתחבורה ציבורית במקום ברכב פרטי
דִ .מחזור נייר
 .38מהי אחת הסיבות העיקריות לגשם חומצי?
א .דליפת קרינה מכורים גרעיניים
ב .דליפת שפכים ממפעלי תעשייה כימית
ג .פליטת גזים מבעֵ רת דלקים פוסיליים (מאובנים)
ממכלי תרסיסים
ד .פליטת הגזים ְ
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 .48מה היתרון של מקורות האנרגיה הבאים :רוח ,שמש ומים?
א .הם קיימים בכל המדינות.
ב .עלות הפעלתם נמוכה.
ג .הם אינם מזהמים את הסביבה.
ד .הם מתכלים לאט במיוחד.
 .58מהו מקור אנרגיה מתכלה?
א .מקור אנרגיה שלא משתמשים בו בכל המדינות.
ב .מקור אנרגיה שכמותו מוגבלת והוא עלול להיגמר.
ג .מקור אנרגיה חדש ,שלא היה בשימוש עד עכשיו.
ד .מקור אנרגיה שמתחדש כל כמה שנים.
 .68רשמו מקור אנרגיה מתחדש אחד ותארו דרך אחת שאנשים משתמשים בו.
 .78בטבלה שלפניכם רשומים מקורות אנרגיה.
סמנו לכל מקור אנרגיה ,אם הוא מקור אנרגיה מתחדש או לא מתחדש.
מקור האנרגיה
פחם
מפל מים
אנרגיית רוח
נפט
אנרגיית שמש
גז טבעי

האם זה מקור אנרגיה מתחדש?
(הקיפו בעיגול)
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא
כן  /לא

 .88ציינו שלושה פתרונות ,המאפשרים להתמודד עם בעיית מחסור המים בישראל.
 .98איזו בעיה סביבתית גורמת ְרעִ יית יתר על ידי בעלי חיים ?
א .הקטנת כמות מי התהום
ב .הגדלת הזיהום
ג .הגדלת סחף הקרקע
ד .גשם חומצי
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יישום
 .09באילו אזורים התושבים עלולים להיפגע במיוחד מהתחממות כדור הארץ?
א .באזורים הרריים
ב .באזורי חוף הים
ג .באזורים עירוניים צפופים
ד .באזורים שאינם מאוכלסים
 .19מהי טכנולוגיה בגישה "ירוקה"?
א .טכנולוגיה המאפשרת לפתח את הסביבה מבלי לפגוע בה.
ב .טכנולוגיה המאפשרת לפתח את הסביבה לטובת האדם.
ג .טכנולוגיה המונעת שינויים בסביבה.
ד .טכנולוגיה שלא מפיקים בעזרתה אנרגיה ומשאבים.
 .29לכוכב הלכת נוגה יש אטמוספרה צפופה במיוחד ,המורכבת בעיקר מפחמן דו-חמצני (.)90%
א .מה תוכלו להסיק מכך על הטמפרטורה השוררת בכוכב הלכת נוגה? נמקו את תשובתכם.
ב .האם ייתכנו חיים על כוכב הלכת נוגה? נמקו את תשובתכם.
 .39מהו פיתוח בר-קיימא?
הביאו דוגמה לפעילות האדם ,המיישמת פיתוח בר-קיימא.
 .49מה הקשר בין הצטברות הפסולת לבין התחממות כדור הארץ?
א .הצטברות הפסולת גורמת לעליית מפלס מי הים.
ב .גז מתאן ,שהוא גז חממה ,משתחרר לאוויר בעקבות פירוק הפסולת.
ג .הפסולת היא שכבת הגנה על הקרקע ,ובכך מפחיתה את פליטת גזי החממה מן הקרקע.
ד .אין קשר בין הצטברות פסולת להתחממות כדור הארץ.
 .59קראו את הסיפור שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריו.
ג'ון גר בכפר קטן במרחק  160ק"מ מהעיר הגדולה .הוא נוסע לעבודתו בעיר ברכבו מדי בוקר
וחוזר מדי ערב .יש לו בית גדול מאוד והוא אוהב לשמור על טמפרטורה קבועה בבית – הוא
מקרר אותו בקיץ בעזרת מערכת מזגנים משוכללת ומחמם אותו בחורף בעזרת חימום מרכזי
בשרפת נפט  .בארון של ג'ון יש כחמישים זוגות מכנסיים וכשמונים חולצות – לכל
ֵ
המופעל
אירוע ולכל מזג אוויר ,והוא מקפיד לקנות רק מותגים בין-לאומיים  .בעיקר הוא אוהב בגדים
קלים ,העשויים כותנה .לעתים ג'ון טס במיוחד לסין ורוכש את בגדיו במפעל .הוא גם אוהב
מאוד לאכול אוכל טוב ובריא – דגים מן הים הצפוני ,אצות ים מיפן ,פירות טרופיים
מתאילנד ,קפה מברזיל ,תה מסין ועוד.
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ג'ון מחליף את המכונית שלו למודל חדש מדי שנה ,טס לפחות שלוש פעמים בשנה ומטייל
באזורים קסומים בעולם .בעיקר הוא אוהב את בית המלון הגדול שנבנה בקוסטה ריקה,
באזור שהיה פעם מיוער וכיום הוא מכוסה מגרשי גולף ,פארקים ומבנים משוכללים.
א .הביאו דוגמה לארבע התנהגויות של ג'ון הגורמות לפגיעה בסביבה .הסבירו את
בחירתכם.
ב .הציעו לכל דוגמה שהבאתם בסעיף א' התנהגות אחרת ,מקיימת.
ברמת הנמקה
 .69נדב שמע כי הפחמן הדו -חמצני הוא גז חממה ,ועלייה בריכוזו גורמת להתחממות כדור הארץ.
לדעת נדב ,אין שום בעיה עם הפחמן הדו -חמצני .להפך ,הוא טוען כי צמחים ועצים קולטים
אותו ,ובכך פותרים את בעיית התחממות כדור הארץ.
מה דעתכם על טענתו של נדב? נמקו את תשובתכם.
 .79למים יש מקורות התחדשות אין-סופיים ,ומים רבים כל כך יורדים כל שנה בגשם .לכן,
מבחינה תאורטית ,המים צריכים להספיק לכולם על פני כדור הארץ.
ציינו שתי סיבות מדוע אין די מים לכולם.
 .89לפניכם תרשים המתאר את ריכוז הפחמן הדו-חמצני בין השנים .2004–1850

א .מה אפשר לומר על ריכוז הפחמן הדו-חמצני במהלך השנים?
ב .המהפכה התעשייתית החלה בתחילת המאה ה( 19-בערך משנת  .)1800כיצד עובדה זו
קשורה לשינוי בריכוז הפחמן הדו-חמצני באוויר החל משנים אלה?
ג .כיצד ריכוז הפחמן הדו-חמצני באוויר קשור להתחממות כדור הארץ?
ד .ציינו שני גורמים מרכזיים המשפיעים על ריכוז הפחמן הדו-חמצני בשנים האחרונות.
 .99לפניכם טבלה שמוצגות בה תוצאות מחקר על ארבעת הגזים החשובים ביותר באפקט
החממה.

ההשפעה היחסית של כל מולקולת גז על אפקט החממה
תחמוצת החנקן
מתאן
פחמן כלורו-פלואורי
פחמן דו-חמצני
CFC

1

160

30

17000

348

חט"ב דקל וילנאי אורט אשכול הפיס למדעים ,לטכנולוגיה ולאומנויות חט"ב אורט תעופה וחלל
מעלה אדומים

יובל הסיק מטבלה זו ,שפחמן דו -חמצני איננו הגורם העיקרי לאפקט החממה.
אפשר להגיע למסקנה חד -

יעל טענה שמסקנה זו היא חפוזה מדי .היא אמרה שכדי שיהיה
משמעית בנוגע לחשיבותו של הפחמן הדו -חמצני בתור גז חממה ,יש צורך בנתונים נוספים.
אילו נתונים חסרים כדי להסיק מסקנה נכונה?
א .מהו המקור של ארבעת סוגי הגזים.
ב .מהו שיעור קליטת הגזים ה אלה על ידי צמחים.
ג .מהו הגודל של כל אחת מסוגי המולקולות ה אלה.
ד .מהי הכמות של כל אחד מן הגזים ה אלה באטמוספרה.

נספח:
מבדק למיפוי ידע קודם
בנושא :מגוון היצורים החיים ,סביבות חיים והשפעת האדם על הסביבה
 .1מה המשותף לכל בעלי החוליות?
א .לכולם יש שלד חיצוני
ב .לכולם יש שלד פנימי
ג .לכולם יש עצמות באיברי התנועה
ד .לכולם יש חוליות ברגליים
 .2לפניכם רשימה של יצורים חיים:
חרדון ,חילזון ,זבוב ,קרפדה ,דג אמנון ,נחליאלי ,שלשול ,עכבר ,אדם.
מיינו אותם בטבלה לשתי קבוצות :חסרי חוליות ובעלי חוליות.

בעלי חוליות

חסרי חוליות

 .3התבוננו באיורים שלפניכם:
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צרצר

צרעה

טחבית

עכביש

א .אילו מבעלי החיים שבאיורים שייכים למחלקת החרקים?
ב .ציינו שתי תכונות המאפיינות את מחלקת החרקים.
 .4חוקרים סיירו ביערות הגשם ומצאו בעל חיים שאינו מוכר.
לאחר שבדקו אותו ,הם הכריזו שזהו בעל חיים ממחלקת היונקים.
ציינו שני מאפיינים שעל פיהם החליטו החוקרים שבעל החיים הוא יונק.
 .5לפניכם תכונות של בעלי חיים ,השייכים לקבוצות שונות.
אילו תכונות מאפיינות כל קבוצה?
סמנו  Vבמקומות המתאימים בטבלה.
קבוצות

יונקים

עופות

זוחלים

דו-חיים

דגים

תכונות
דוגמה :הם נושמים בעזרת ריאות

V

V

V

V

הם נושמים בעזרת זימים
הם מתנועעים בעזרת שש רגליים
גופם מכוסה עור ופרווה
גופם מכוסה עור ונוצות
עור גופם חשוף ולח
גופם מכוסה בקשקשים
יש להם אפרכסות אוזניים
גופם מחולק לשלושה חלקים
הם מטילים ביצים
הם יונקים חלב
הם חסרי חוליות
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חרקים

 .6לפניכם רשימה של בעלי חיים המשתייכים למחלקות שונות של בעלי חוליות.
רשמו ליד כל מחלקה את היצורים החיים השייכים אליה מהרשימה הבאה:
זיקית ,איגואנה ,קרפיון ,דוכיפת ,שימפנזה ,צפרדע ,עכבר ,נחש צפע ,אדם ,צב ,כבשה,
לווייתן ,עטלף ,קרפדה ,בז ,טווס ,קיפוד ,אמנון.
בעלי החיים השייכים למחלקה

המחלקה
דגים
דו-חיים
זוחלים
עופות
יונקים

 .7לפניכם רשימה של מונחים.
א .סמנו ברשימה שלפניכם רק את המונחים המציינים סביבות חיים:








גדת נחל
מערה
טמפרטורה
יער
ענן
גן ירק
אש

ב .הסבירו על פי מה קבעתם אילו מהמונחים הם סביבות חיים.
 .8לפניכם תמונה של סביבת
חיים.
א .איזו סביבת חיים
מוצגת בתמונה?
ב .רשמו שני מרכיבי
סביבה דוממים ושני
מרכיבי סביבה חיים
המאפיינים סביבת
חיים זו.
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ג .תנו דוגמה אחת להשפעה של מרכיב דומם על מרכיב חי.

©iStockphoto.com/ Mlenny Photograhy

 .9לפניכם כמה משפטים.
סמנו בנוגע לכל משפט ,האם הוא נכון או לא נכון:

סמנו :נכון או לא נכון

משפט
כל היצורים החיים זקוקים למזון ולמים

נכון  /לא נכון

יצורים החיים במים אינם זקוקים למים

נכון  /לא נכון

צמחים זקוקים לאור ולפחמן דו-חמצני

נכון  /לא נכון

צמחים אינם זקוקים לחמצן

נכון  /לא נכון

 .01בעמודה הימנית שבטבלה מופיעה רשימה של מרכיבי סביבה.
א .סמנו בטבלה האם המרכיב הוא חי או דומם.
מרכיב סביבה

הקיפו :חי או דומם

עננים

חי

/

דומם

שלשול הגשם

חי

/

דומם

עץ זית

חי

/

דומם

מים

חי

/

דומם

רוח

חי

/

דומם

זרעים של חיטה

חי

/

דומם

סלעים

חי

/

דומם

דוכיפת

חי

/

דומם

עלים של עץ חרוב

חי

/

דומם

ב .על פי מה קבעתם מי חי ומי דומם?
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 .11בעמודה הימנית של הטבלה שלפניכם מתוארות תופעות שבהן יש השפעה של מרכיב דומם על
מרכיב חי.
הוסיפו בטבלה את המרכיב הדומם ,המשפיע על כל אחת מן התופעות ,ואת המרכיב החי
המושפע ממנו.
השפעת מרכיבים דוממים על מרכיבים חיים
התופעה
דוגמה :אחרי גשמי היורה התחילה נביטה של צמחים רבים.

המרכיב המשפיע

המרכיב המושפע

מים

זרעים של צמחים

בפסגות ההרים הנשימה קשה לבני האדם.
עצי הדר גדלים היטב בקרקע חמרה אך אינם מצליחים לגדול
בקרקע חולית.
צמחים צעירים מתקשים לגדול ולהתפתח ביערות צפופים.
במים העמוקים של האוקיינוסים חיים מעט צמחים.

 .21קראו את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות:
סביבת החיים של החולד היא מתחת לקרקע .החולד עיוור ,גו פו צר וארוך ,הוא בעל שיניים חדות
וציפורניים חדות ברגלי ו הקדמיות .בעזרת השיניים והרגלי ים הוא חופר מחילות ,בעיקר בעונת
החורף שבה הקרקע רכה יותר .הוא מוציא את הקרקע החוצה ויוצר תלוליות שהן סימן הה יכר
שלו .לפעמים בחורף ,מים חודרים למחילות והן מוצפות .על החולד לחפור מחילות חדשות.
המחילות חשוכות אך יש בהן אוויר ותנאים נוחים של טמפרטורה ולחות  ,המתאימים לחולד.
החולד ניזון בעיקר מפקעות ,מבצלים ומשורשים של צמחים שהוא מוצא כאשר שהוא חופר את
מחילותיו .לפעמים הוא מושך לתוך המחילה צמחים שלמים  ,כשהוא נתקל בשורשים שלהם .החולד
אוגר מזון בעונת החורף ושומר אותו במחילות רחבות הנראות כמו חדרים קטנים.

א.

ציינו שני מרכיבי סביבה חיים המוזכרים בקטע.

ב.

ציינו שני מרכיבי סביבה דוממים המוזכרים בקטע.

ג.

האם החולד יכול להתקיים בלא מרכיבי הסביבה הדוממים? הסבירו את תשובתכם.

ד.

האם החולד יכול להתקיים בלא מרכיבי הסביבה החיים? הסבירו את תשובתכם.

ה.

כיצד מותאם החולד לסביבת החיים שלו?
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 .31קראו את שני המשפטים הבאים:
משפט א :לצבי המדבר יש אפרכסות אוזניים גדולות.
משפט ב :השועלים החיים במדבר פעילים בלילה.
א .כתבו בנוגע לכל משפט ,איזה סוג של התאמה הוא מציג :התאמה במבנה או התאמה
בהתנהגות?
משפט א – ________________
משפט ב – ________________
ב .כתבו מה המשותף לשתי התופעות.
 .41תלמידים יצאו לסיור בחוף הים והבחינו בצמחי נר הלילה הגדלים בחוף.
התלמידים התבקשו לשער כיצד תיתכן נביטה במקום שבו רסס הים גורם למליחות הקרקע.
התלמידים ביצעו ניסוי כדי לבדוק כיצד משפיעה המליחות בקרקע על נביטת זרעי נר הלילה.
הם אספו מאה זרעים של נר הלילה והכניסו אותם לכלי ובו מים מלוחים.
התלמידים הוציאו מהכלי חמישים זרעים ושטפו אותם במי ברז.
התלמידים זרעו את כל הזרעים באותו סוג של קרקע והנביטו אותם בתנאים שווים.
א .הסבירו מדוע עשו התלמידים את כל אחד מהצעדים הבאים:


שטפו מחצית מהזרעים במי ברז?



זרעו את כל הזרעים באותו סוג של קרקע והנביטו אותם באותם תנאים?

אחרי שבועיים קיבלו התלמידים את התוצאות הבאות:
הטיפול בזרעים

מספר הזרעים שנבטו

שטיפה במי ברז
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ללא שטיפה

9

ב .בעמודה הימנית בטבלה מוצגות כמה מסקנות שהילדים הסיקו בעקבות הניסוי.
סמנו בטבלה בנוגע לכל מסקנה ,האם היא נכונה או לא נכונה.
סמנו :האם המסקנה נכונה או לא
נכונה

מסקנות

נכונה

מי הים מפריעים לנביטת צמחי נר הלילה.

/

לא נכונה
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מח נר הלילה אינו מותאם לגידול בקרבת חוף הים.

נכונה

/

לא נכונה

מיד צריך לשטוף זרעים לפני נביטה.

נכונה

/

לא נכונה

י הים דרושים לקבלת אחוז נביטה גבוה.

נכונה

/

לא נכונה

 .15קראו את
הידיעה הבאה
שפורסמה
בעיתונות וענו על

השאלות שאחריה:
פקחים שסיירו לאורך ערוץ הנחל גילו אלפי דגים מתים צפים על המים .גם צמחים רבים
בגדה נפגעו ומתו .התברר שבעקבות תקלה במערכת לאיסוף מי שפכים במפעל לייצור חומרי
ניקוי ,זרמו מי שפכים אל הנחל .
א .על פי הכתוב בקטע ,אילו מרכיבי סביבה נפגעו בעקבות זיהום מי הנחל?
ב .במקרה קודם של זיהום הנחל ,עברו כמה שנים עד שהנחל השתקם .הסבירו מדוע.
שרפה של נפט ,פחם וגז טבעי מגדילה מאוד את כמות הפחמן הדו -חמצני באטמוספרה.
ֵ .16
איזו השפעה עלולה להיות לכך על כדור הארץ?
א .האקלים יהיה חם יותר
ב .האקלים יהיה קר יותר
ג .לחות האוויר תקטן
ד .כמות החנקן באוויר תקטן
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נושא  :מערכות טכנולוגיות ומוצרים
תכנית מדויקת היא שלב חשוב בתכנון מוצר בתכנון מוצר יש שלבים נוספים .תהליך תכנון
המוצר נקרא תהליך תיכון ).(design
תיכון הוא גיבוש תכנית לבניית מוצר כלשהו.
תהליך זה מורכב מכמה שלבים:
הגדרת הבעיה שלשם פתרונה בונים את המוצר
קביעת המטרה של המוצר והדרישות מהמוצר
העלאת כמה רעיונות למוצר ובחירה באחד מהם
תכנון המוצר
ייצור המוצר
הערכת המוצר הקיים ביחס לדרישות שהיו ממנו בשלב התכנון .לפעמים נדרש שיפור
המוצר.

כבר למדנו שבני אדם מפתחים מוצרים חדשים כדי לתת מענה לצורך אנושי .לא כל צורך
אנושי מוביל לפיתוח מוצר .רק צורך אנושי אשר מעורר בעיה טכנולוגית יביא לפיתוח מוצר.
את הבעיה הטכנולוגית מנסחים כשאלה המתחילה במילות השאלה "איך" או "כיצד".
דוגמה :כיצד לתכנן ולבנות?...
העתיקו את הטבלה הבאה למחברת ונסחו את הבעיה הטכנולוגית המתעוררת בכל מקרה:
הבעיה הטכנולוגית

הצורך
צורך לשוחח עם אדם שמצוי בעיר אחרת
צורך לחצות נהר גועש
צורך בחימום הבית בחורף

רק לאחר הגדרת הבעיה אפשר לעבור לשלב הבא בתכנון המוצר :קביעת המטרה של המוצר
והדרישות מהמוצר.
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חשבו וענו:
מדוע חשוב להגדיר את הבעיה לפני שעוברים לשלב הבא?
מה היה הצורך ומה היתה הבעיה ,שגרמו ליצור המקרר?
עם התפתחות העולם והטכנולוגיה ,גם המוצרים עברו שינויים /שיפורים .בחרו מוצר
(דוגמא:טלפון)ותארו את הצורך שעליו עונה ,מה היתה הבעיה שאותה מנסה לפתור ואלו
שינויים עבר במהלך השנים?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
מהות הטכנולוגיה (  2שעות)
הטכנולוגיה הינו תחום העוסק בפתרון בעיות ,ובמענה לצרכים משתנים אנושיים
וחברתיים
ולשיפור איכות החיי ם
דוגמא למענה טכנולוגי :
הצורך לחסוך בשימוש בחומרי דלק ובהקטנת פליטת מזהמי

לאוויר  −מכונית היברידית .

הקורקינט הומצא לפני שנים רבות (ראו תמונה).
בשנות ה 50-של המאה העשרים ניתן היה לראות בסרטים ופרסומות גרסת קורקינט פשוטה .באותם
ימים הקורקינט נבנה בעיקר על ידי בני נוער מעץ וגלגלים .חומרי הגלם הגיעו ממקורות שונים ונעשה
בהם שימוש חוזר לצורך בניית הקורקינט .באותם ימים היה גם ייצור תעשייתי של כלי הובלה זה,
וחומר הגלם היה בעיקר ברזל .המכשיר היה כבד ומסיבי והזכיר בממדיו אופניים.
הקורקינט המודרני הפך ללהיט מיד עם תחילת ייצורו בשנת  .1999קורקינט זה שונה מזה שיוצר
בשנות ה 50-בכמה תכונות עיקריות:


ממדיו הצנועים יותר



ניתן לקפלו



משקלו קל יחסית (כ 3-5-ק"ג)



קיימת אפשרות לשינוי גובה הכידון
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קיום בלם רגל יעיל
קורקינט מודרני

 .1היעזרו בתמונה של הקורקינט המודרני .בטבלה הבאה ,תחת הכותרת "אפיון המוצר",
רשומים שני מאפיינים הקשורים בקורקינט .הוסיפו בטור הימני מאפיינים נוספים,
ובטור השמאלי של הטבלה מלאו את שם הרכיב העונה לאפיון המוזכר.

דרישות (אפיון) המוצר

הרכיב בקורקינט העונה לצורך זה (הפתרון)

התאמה לרוכבים בגילאים ובגבהים
שונים
אפשרות לבצע סיבוב

 .2יוסי גר במרומי גבעה ,ורוצה להגיע אל רמי חברו ,המתגורר בדירה בקומה השלישית
בבית דירות ללא מעלית .ביתו של רמי מרוחק כקילומטר מביתו של יוסי ונמצא במקום
נמוך יותר ,במרכז העיר .לרשותו של יוסי עומדים כלי התחבורה הבאים :סקטים
(גלגיליות) ,קורקינט מודרני ואופניים .חוקי העירייה אוסרים להחנות אופניים ברחוב.
א .אפיינו את הדרישות של כל אחד מכלי התחבורה שהוזכרו.
סקטים (גלגיליות)__________ ____________________________________________________ :
__________________________________________________________________ __________
קורקינט מודרני__________ ____________________________________________________ :
__________________________________________________________________ __________
אופניים__________ ___________________________________________________________ :
__________________________________________________________________ __________
ב .ציירו באופן סכמטי את הדרך מביתו של יוסי לביתו של רמי כפי שהיא מתוארת
בקטע.
ג .על איזה כלי תחבורה תמליצו בפני יוסי? נמקו.
_________________________________________________________________
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ד.

תרשים המלבנים הבא מתאר תהליך של המרת אנרגיה המתרחשת בנסיעה של
קורקינט במדרון .יש לרשום במלבן (מעל הקווים) את הפתרון הטכנולוגי
(המנגנון) ואת התהליך המאפשר המרה זו:
אנרגיה כובדית /גובה

ה.

תהליך__________:
_______________

אנרגיית תנועה

מנגנון__________:
אנרגיה כובדית (אנרגיה פוטנציאלית) לאנרגיית
מה ההבדל בתהליך המרת __
תנועה (אנרגיה קינטית) בין מדרון תלול למדרון מתון?

מדרון תלול

מדרון מתון

__________________________________________________________________ __________
__________________________________________________________________ __________
ו .איזו בעיה יכולה להתעורר בתנועה במדרון תלול?
__________________________________________________________________ _________
ז.

איזה אמצעי טכנולוגי קיים בקורקינט כדי לפתור בעיה זו? אפיינו את תכונותיו.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ח.

השלימו את תרשים המלבנים הבא (רישמו את תשובתכם מעל הקווים המקווקוים):
אנרגיית כובד

מנגנון :הבלם בקורקינט

תהליך :רכיבה על קורקינט
במדרון

אנרגיית תנועה "מוקטנת"
)נסיעה במהירות בטוחה(

תוך כדי ______________

מידע :מתי המהירות גדולה מדי
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 .3היצרן ממליץ לרכוב על קורקינט רק על גבי משטחים סלולים חלקים ,כגון כביש ומדרכה .חל
איסור מפורש לנסוע על משטח חול ,חצץ או שביל בעל מהמורות ,ולכן האפשרות לשאת את
הקורקינט ביד בשטחים בעייתיים לרכיבה היא משמעותית מאוד.
א .מאיזה חומר ומאיזה סוג פרופיל (חתך הרוחב – לדוגמה ,האם יהיה עשוי מגליל מלא או
מצינור חלול) הייתם מייעצים ליצרן הקורקינט לבנות את יחידת המדרס (המשטח שעליו
מניחים את הרגל)? הסבירו את בחירתכם.
ב .ציינו את היתרונות והחסרונות של החומר וסוג הפרופיל (חתך הרוחב) שהצעתם.
__________________________________________________________________ __________
__________________________________________________________________ __________
 .4הקורקינט אינו יעיל בנסיעה בעלייה.
א .הציעו רכיב אפשרי ,שאותו הייתם מוסיפים לקורקינט כדי שניתן יהיה להתגבר
על בעיה זו ,והסבירו את בחירתכם.
__________________________________________________________________ __________
__________________________________________________________________ __________
__________________________________________________________________ __________
ב .מה יכול להיות החיסרון בהוספת רכיב כזה לקורקינט בהתחשב בתכונותיו
העיקריות (ראו במבוא).
__________________________________________________________________ __________
__________________________________________________________________ __________
ג.

השלימו את החסר בתרשים המלבנים הבא (רישמו את התשובה מעל הקווים המקווקוים):
אנרגיה
חשמלית

תהליך :פעולת
הגלגל

תנועה
קווית

 .5הקורקינט יוצא מפס הייצור במפעל בצורתו הבסיסית ,שאינה כוללת אמצעים המאפשרים להבחין בו
בחשיכה.
א.

מדוע ,לדעתכם ,אוסר יצרן הקורקינט על רכיבה בשעות החשיכה? ___________________

ב.

אילו אמצעים טכנולוגיים ניתן לצרף לקורקינט ו/או לרוכב על מנת לאפשר ,בכל זאת,
שימוש בקורקינט בחשיכה? _________________________________________
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ג .תכננו ניסוי שמטרתו לבדוק את יעילותו של אחד האמצעים שהצעתם בסעיף הקודם.
עליכם לכתוב זאת תוך התייחסות לנקודות הבאות:


מטרת הניסוי



הכלים ,החפצים ,והחומרים שבהם תשתמשו במהלך הניסוי



מקום הניסוי ומתי כדאי לבצע אותו



מהלך הניסוי (איך תבצעו את מה שהצעתם)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 .6אחד המרכיבים החשובים במערכת הטכנולוגית "קורקינט" הוא הגלגל.
א .אפיינו את הנדרש מגלגל הקורקינט כדי שיוכל לבצע את משימתו בצורה הטובה
ביותר.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ב .לרשות יצרן הקורקינט עומדים כמה חומרים שמהם הוא יכול לבנות את הגלגל:
אלומיניום ,ברזל ,גומי ופלסטיק קשה .היצרן יכול להשתמש בחומר אחד או
לשלב כמה חומרים כדי לבנות את הגלגל .הציעו ליצרן את מבנה הגלגל הטוב
ביותר לדעתכם ,תוך התייחסות לאפיונים שהצעתם בסעיף א'.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 .7אחת הבעיות ברכיבה על קורקינט היא הסיכוי להיפצע .האיברים הרגישים במיוחד הם
הברכיים ,המרפקים והראש .בארצות הברית נפגעו בשנה האחרונה בתאונות קורקינט
כ 10,000-בני נוער ורובן היו יכולות להימנע ,לו היו בני הנוער הרוכבים על הקורקינט
נוקטים כמה אמצעי בטיחות וזהירות.
עירכו ,בשתי הטבלאות שלהלן ,רשימת אמצעים והנחיות שהייתם מציעים לרוכבים על מנת
להקטין למינימום את מספר הפגיעות.
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הרכיבים להקטנת
מספר הפגיעות

החומרים שמהם אנו
ממליצים לבנות את
הרכיב  /אמצעי ההגנה

הסיבה לבחירת החומרים שמהם עשויים
הרכיבים

ההנחיות:

ההתמודדות עם מעבר במכשולי מים (נהרות ,אגמים ,ימים) מאפיינת את האדם מאז ימי קדם .ניתן לשער שהשייט
הראשון נתפס לבול עץ בעת שיטפון ,וכך למד שאפשר לנווט אותו לכיוון הרצוי לו.לאחר מכן התפתחו רפסודות וסירות
משוטים.
סירת משוטים עתיקה

בהמשך ,למדו בני האדם שניתן לנצל את הרוח ולהניע את הסירה בעזרת מפרש.
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בסירות הדומות לזו שבתמונה ,הפליגו הוויקינגים בים ואפילו הגיעו
מאירופה לחופי אמריקה .שימו לב למערכת ההנעה הכפולה של הסירה.
מדוע לדעתכם השתמשו גם במפרש וגם במשוטים?

הרומאים שיפרו את הסירות והגדילו
אותן בהרבה.
האוניות שהביאו את קולומבוס לאמריקה בשנת 1492
היו מונעות רק בעזרת הרוח שנשבה במפרשים.

אוניות מפרש המשיכו לשלוט בימים במשך מאות שנים.
הן היו יפות ושקטות ודרשו מצוות הימאים מיומנויות
רבות לשם הכוונה כשהרוח לא נשבה דווקא בכיוון
הרצוי.

המצאת מכונת הקיטור ושילובה כמקור
הנעה של אוניות דחקו הצדה את השימוש
במפרש.
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המעבר מאוניות מפרש לאוניות קיטור לא היה חד .עד סוף המאה ה19 -
המשיכו לבנות אוניות המונעות על ידי מנוע קיטור ,אך נעזרו גם במפרשים.

כיום סירות מפרש משמשות בעיקר להפלגות עינוגים ובתחרויות שיט.

משימה סירה מונעת נר
במשימה זו עליכם לבנות ,להפעיל ולחקור דגם של סירת מפרש המונעת בעזרת נר.
בניית הסירה
לשם בניית הסירה תזדקקו לחומרים ולכלים הבאים:
לוח "קפה" בעובי  1ס"מ
תבנית אפייה חד-פעמית מאלומיניום
נרון לחימום אוכל
שני מהדקי משרד גדולים,
מספריים,
גפרורים,
סכין משוננת,
עט או עיפרון,

סרגל
קשית,

אמבט או גיגית גדולה עם מים

הפעלת מערכת
חלק א'

 .1כופפו את הקשית ונישפו בעדינות כמתואר בתמונה.
תארו מה קרה והסבירו___________________________________________________________________ :
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המתינו עד שפני המים באמבט יהיו שקטים.

 .2שימו לב ,על הסירה יש נר.
שערו מה לדעתכם יקרה כאשר נדליק את הנר? ___________________________________________________

 .3הדליקו את הנר וצפו במתרחש .תארו מה
קרה____________________________________________________:
____________________________________________________________________________________

 .4מהו תפקיד הנר במערכת
הניסוי?______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 .5הסבירו מה גורם לסירה לנוע (תוך שימוש במושגים הלקוחים מתורת החלקיקים)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 .6קיראו את הקטע ומחקו את המיותר:
כאשר הנר דולק ,הוא מחמם את האוויר .חלקיקי האוויר שמתחת למפרש מתחילים לנוע מהר /לאט
יותר .בעקבות זאת ,חלקיקים רבים יותר נעים כלפי מעלה /מטה .החלקיקים מתנגשים במפרש ומוסטים
קדימה /אחורה .כתוצאה מכך הסירה נעה.
 .7בניסוי שלפניכם הודגמה תנועת הסירה בשתי דרכים :באמצעות קשית ובאמצעות נר.
חישבו וענו:

א .במה דומות דרכי ההנעה בשני
המקרים?_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ב .במה שונים שני המקרים זה

מזה?____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
חלק ב'
 .8נניח שהמערכת של הגיגית עם הסירה והנר מצויה בתיבת זכוכית שהוצא ממנה כל האוויר.

א .האם ניתן לחזור על הניסוי ולקבל אותן תוצאות? כן  /לא .הסבירו את תשובתכם:
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

ב .האם הסירה ,המצויה בתיבת הזכוכית שהוצא ממנה האוויר ,תנוע אם נשים נורה במקום הנר?
כן  /לא .הסבירו את תשובתכם:
______________________________________________________________________________
 .9נבדקה האפשרות להגביר את מהירות הסירה על ידי הוספת נרות לסירה .הגרף הבא מתאר את התוצאות
שהתקבלו בניסוי .התבוננו בגרף וענו על השאלות הבאות:
9
8
7
6
5
4

מה יר ות בס"מ לשנ יה

3
2
1
ארבעה נר ות

מספר הנרות

של ושה נר ות

שנ י נר ות

0
נר אחד

חמ ישה נר ות
א .תארו במילים:
כיצד משתנה מהירות הסירה כאשר משנים את מספר הנרות?
_______________________________________________________________________________

מדוע? __________________________________________________________________________
ב .מהו מספר הנרות שבו מהירות הסירה היא הגדולה ביותר?

_______________________________________________________________________________
 .01בעקבות הניסוי של הוספת הנרות בשאלה  ,9חישבו וענו:

א .מה הייתה מטרת הניסוי?
_______________________________________________________________________________

ב .מה הייתה ההשערה?
______________________________________________________________________________
ג .נסחו את מסקנות הניסוי:

______________________________________________________________________________
חלק ג'
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 .11המערכת כוללת מספר רכיבים (ראו תמונה בעמ'  6סעיף  9למעלה) .זהו אותם ומיינו על פי מצבי הצבירה
המוכרים לכם.
רכיבים

מוצק

נוזל

גז

תפקיד

 .21א .שני תלמידים מתווכחים ביניהם האם האוויר הוא חלק מהמערכת .מה דעתכם?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ב .באילו נימוקים תשתמשו כדי לשכנע חבר לתמוך בדעתכם? ___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

מבוא
ההיסטוריה של כלי הכתיבה ,שבאמצעותם אנו משמרים רעיונות ,מביעים
רגשות ורושמים את רשימת הקניות שלנו ,היא ההיסטוריה של תרבות
האדם .כבר האנשים הראשונים הביעו רגשות באמצעות חריטה של ציורים
באבנים מחודדות וציור ציורי קיר מופלאים באמצעות חומרי טבע.
המכשיר הראשון דמוי העט היה עט הנוצה ,שהוטבל בקסת דיו מספר רב של
פעמים במהלך הכתיבה .הכתיבה באמצעות עט הנוצה הצריכה תשומת לב
מרבית ומיומנות ,שהתמודדה עם נזילות ועיוותים של הכתב בשל התכונות
הנוזליות של הדיו ,ועם חידוד קצה הציפורן ,שנשבר לעתים תכופות .לאחר
הכתיבה היה הכותב צריך לספוג את הנכתב באמצעות פיזור חול עדין ,שספג
את הדיו שלא נספגה בנייר הכתיבה ,ולחזור ולחדד את קצה הנוצה.
במאה ה 19 -הומצאו עטי הציפורן אשר יכלו להחזיק מעט דיו בציפורן מתכת
ולאפשר כתיבה של כמה מילים .עט הציפורן ,כעט הנוצה ,הצריך תשומת לב
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בכתיבה .בסיום הכתיבה היה הכותב סופג את שאריות הדיו הנוזלית באמצעות
נייר סופג .תהליך מורכב זה הגביל את הכתיבה לשולחן הכתיבה.
בשנת  1884המציא סוכן ביטוח ניו-יורקי בשם ל .אי וטרמן את העט הנובע.
העט הנובע היה עט ציפורן בעל מכל אחסון לדיו נוזלית .העט הנובע מנע את
הצורך בהטבלה תכופה בקסת הדיו ,דבר שהקל את הכתיבה ואפשר לכתוב
כמעט בכל מקום ובכל זמן .אבל השימוש בעט זה עדיין הצריך ספיגה של
שאריות הדיו לאחר הכתיבה .למרות מגבלה זו ,העט הנובע שלט בכיפה ללא
עוררין כ 60 -שנה.
 ,1938שבה עיתונאי הונגרי בשם
גלגולה של המצאת העט מגיע עד שנת
לדיסלו בירו ואחיו גיאורג המציאו את העט הכדורי .לדיסלו בירו שם לב כי הדיו
המשמשת בדפוס מתייבשת מהר יותר מהדיו הרגילה .הוא החליט להמציא עט
המשתמש בדיו זו .לשם כך הוא המציא חוד כדורי מיוחד המאפיין את העט
הכדורי .בירו הכניס לחוד העט כדור עגול ,שיכול להתגלגל בחוד ולמרוח דיו עקב
פעולת לחץ ותנועה .השם "בירו" משמש עד היום ככינוי למתקן זה ,על שם
ממציאו.
עיסוקנו יתרכז בהמצאה גאונית זו  -העט הכדורי כמערכת .אנו נתרכז לא בכל
העט אלא רק ב"מילוי" שלו  -אותו חלק זול יחסית ,אבל חכם ,המצוי במרבית
העטים ומאפשר את הכתיבה.
הבה ונבחן את העט כמערכת טכנולוגית.
 .1העט הכדורי הינו המצאה טכנולוגית .לפניכם שלוש הגדרות למושג "טכנולוגיה".
בחרו את ההגדרה הנכונה ביותר לדעתכם ( 5נק').
א .טכנולוגיה היא העיסוק בחקירה המדעית.
ב .טכנולוגיה היא הדרך המיוחדת לאדם ,לפתרון בעיות בעזרת חשיבה ,תכנון
ועשייה.
ג .טכנולוגיה היא שם כולל לאנשי מקצוע ופועלים.
 .2סמנו את ההגדרה הנכונה ביותר של המושג "מערכת טכנולוגית" (  5נק').
א .אוסף כלי עבודה בארגז הכלים של פועל מוסך.
ב .מערכת הגברת הקול במערכת שמע.
ג .מערכת בגוף האדם ,הפועלת בשילוב מערכות נוספות על מנת לחיות.
ד .שילוב של רכיבים ,מעשה ידי אדם ,המאורגנים ופועלים יחדיו להשגת מטרה
העונה על צורך.
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"מילוי" עט כדורי פשוט
התבוננו בתמונת העט הכדורי ורשמו:
 .3איזה צורך אנושי ממלאת מערכת העט הכדורי בחיי היום-יום?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .4לאורך השנים התגלו בעיות בכלי הכתיבה שפותחו .לפניכם טבלה ובה רשומים שמות
כלי כתיבה .היעזרו במבוא והציגו את הבעיות האופייניות לכל כלי כתיבה שפותח ,ואת
הפתרונות להן שפותחו בעט הכדורי .
בעיות בשימוש במוצר

פתרונות לבעיות שהתעוררו

עט נוצה
עט ציפורן
עט נובע
עט כדורי

אחת האפשרויות לייצג מערכת היא באמצעות תרשים מלבנים של מערכת .תיאור מערכת זו
מתייחס לקלט ,לתהליך ולפלט במערכת.
 .5מהו קלט במערכת טכנולוגית? פרטו את האפיונים.
_________________________________________________________________
 .6מהו הקלט במערכת מילוי העט הכדורי?
______________________________________________________________
 .7מהו תהליך במערכת טכנולוגית?
_________________________________________________________________
 .8מה הם התהליכים והמנגנונים המאפשרים כתיבה בעט כדורי?
_______________________________________________________________
 .9מהו פלט במערכת טכנולוגית?
______________________________________________________________
 .10מהו הפלט הרצוי בעט הכדורי? ___________________________________________
מהו הפלט הבלתי רצוי? _______________________________________________
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 .11לפניכם תרשים מלבנים המציג מערכת מילוי של העט הכדורי ,השלימו את התרשים
(היעזרו בתשובות לשאלות הקודמות).

תהליך:

מנגנונים:

 .12מערכת העט הכדורי מורכבת משתי תת-מערכות המשולבות ביניהן.
תת-מערכת אחת :מכל  ,דיו.
תת-מערכת שנייה :החוד עם הכדור.
כיצד תשפיע תקלה באחת מתת-המערכות הנ"ל (המרכיבות את מערכת העט הכדורי) ,על
המערכת כולה? הסבירו בעזרת דוגמה.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .31העט הוא מערכת אשר השפיעה רבות על חיינו.
א .ציינו לפחות שתי השפעות של מערכת העט הכדורי על תרבות האדם.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ב .האם לדעתכם יהיה צורך במערכת זו בעתיד הרחוק?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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