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מבנה המדריך למורה
במדריך למורה כמה חלקים:
 .1מבוא ובו הקווים המנחים לכתיבת הספר לתלמיד ,הערות כלליות על ארגון הספר והקשר בין התכנים הנלמדים
לסטנדרטים.
 .2חומרי עזר להוראת הנושאים הנלמדים בספר בפרקים השונים:
א .עקרונות מרכזיים הנלמדים בכל פרק והקשר שלהם לפרקים אחרים.
ב .מונחים מרכזיים בכל פרק.
ג .בניית המונחים והמושגים ברצף הלמידה של כל פרק.
ד .טבלה ובה הצעה לתכנון שעות ההוראה בעזרת הספר.
ה .רשימת ציוד לביצוע המשימות המוצעות בספר.
ד .משימות הערכה  -מוצעת רשימה של משימות שחוזרות על המונחים והתכנים הנלמדים בכל פרק ומתרגלות
אותם .משימות אלה יכולות לשמש לצורכי הערכה ולמעקב אחר התקדמות התלמידים.
ה .חומרי העשרה למורים  -דפי מידע בנושאים שנלמדים בפרקים שונים והפניה לביבליוגרפיה מתאימה בכל
נושא.
ו .תכנון לימודים בעזרת הספר  -על בסיס  3שעות הוראה בשבוע.
ז .רשימת ציוד נחוץ לביצוע הניסויים והתצפיות.
ח .יחידות לימוד שבגלל היקפו המוגבל של הספר לא נכללו ,רוכזו ומוצעות כיחידות העשרה למורים.
 .3הערות שוליים  -בכל פרקי הספר לתלמיד מופיעות בשוליים הערות למורה ובהן המלצות להוראת הנושאים
המוצעים ולביצוע המשימות .ההערות מנחות את המורים כיצד לבנות את מהלך השיעור ,לקשר את התכנים
לנושאים קודמים ולהפעיל את התלמידים בכיתה.



קווים מנחים בכתיבת סדרת הספרים
מסע מדע  -מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי
מסע מדע היא סדרה של ספרים המיועדים להוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי .לכל כיתה ,ספר לימוד
אחד .בכתיבת הספרים בסדרה הנחה אותנו מסמך הסטנדרטים וציוני הדרך במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי
(התשס״ה) של משרד החינוך .המסמך מגדיר היטב את המגמות והדרישות של החינוך המדעי בבית הספר היסודי.
בחרנו לכתוב ספר אחד לכל שנת לימודים שיענה על כל הדרישות של תכנית הסטנדרטים .הספר לכל כיתה משלב
לימוד של מדע ,טכנולוגיה וחברה ברוח מסמך הסטנדרטים.
ניצלנו במידת האפשר את ההיבטים הבין-תחומיים או כלשון מסמך הסטנדרטים“ :קשרים בין תחומי תוכן.״
הקפדנו להעמיק בפיתוח מיומנויות חשיבה ולמידה באמצעות דיונים בכיתה ,במשימות חשיבה ,בתכנון ובביצוע
מחקר מדעי (תצפית או ניסוי) ובפיתוח עבודת צוות לצורך ביצוע מחקרים מדעיים ותערוכות מסכמות בכיתה.
בכתיבת הסדרה הנחו אותנו כמה קווים מנחים מרכזיים:
 .1שילוב עקרונות המאפיינים את עולם הטבע בכל נושאי הלימוד הרלוונטיים.
העקרונות שאנחנו עוסקים בהם:
א .מהות מושג החיים ומאפייני חיים ,אחידות בעולם החי :דמיון ושוני ביצורים חיים.
ב .ארגון וסדר בטבע  -הכוחות הפועלים בטבע והאנרגיה הנדרשת לשמירה על הסדר ,המערכת האקולוגית
וסביבות הקיום הטבעיות של היצורים החיים ,יחסי הגומלין שבין היצורים החיים לסביבתם ,והתאמה בין
מבנה לתפקיד של איברים בגופם של יצורים חיים.
מחזוריות בטבע ,תופעה המאפיינת את הארגון והסדר הקיימים בו .היא עוסקת בתנועת כדור הארץ סביב
השמש וסביב צירו היוצרים מחזורים של יממה ושנה ,במחזורי חומרים בטבע ובמחזורי חיים של יצורים
חיים ,כאשר הולדת הצאצאים היא חלק בלתי נפרד ממחזור החיים של ההורה.
ג .האדם והטבע  -הטכנולוגיה שהאדם פיתח והגידול הניכר באוכלוסייתו ,שמפרים את שיווי המשקל הקיים
בטבע ומחייבים שינוי בערכים ובהתנהגות של כולנו .הפגיעה בטבע מחייבת לבקר ביתר קפדנות את פעילות
האדם ,לרתום את הטכנולוגיה כדי למנוע מפגעים ולהשתמש בזהירות ובתבונה במשאבי הטבע לסוגיהם.
האדם מחויב למנוע הפרת שיווי המשקל בטבע ולמנוע פגיעה ביצורים חיים אחרים גם משיקולים מוסריים
וגם משיקולים של הסיכונים להמשך הקיום שלו עצמו.
 .2שילוב בין מדע ,טכנולוגיה וחברה בהצגת ההיבטים המדעיים ,הטכנולוגיים והחברתיים-ערכיים בכל נושא .נגענו
במושג המערכת ,שנזכר בהקשר של מערכות טבעיות ושל מערכות טכנולוגיות גם יחד .בהוראת המושג הושם
דגש על כך שהשלם הוא יותר מסכום חלקיו ,גבולות המערכת ,יחסי הגומלין בין מרכיביה ,שינויים המתחוללים
במערכת ותהליכי היזון ובקרה במערכת ,כניסה של מרכיבים וחומרים אל המערכת ויציאתם ממנה.
 .3שילוב סיפור מסגרת המקשר בין הנושאים והתכנים השונים הנלמדים בכל ספר .בחרנו בשם מסע ,בגלל
שתי המשמעויות שלו  -מסע במרחב ומסע לאיסוף מידע ולבניית ידע בתחום המדע והטכנולוגיה .הילדים
המשתתפים במסע מלווים אותנו לכל אורך הספר ופותחים נושאי לימוד רבים בשאלות חשיבה המקדימות את
הלימוד של נושאים שונים בכל ספר .הילדים גם מסייעים בסיכום נושאים מרכזיים ומובילים לדיונים בכיתה
בנושאים מרכזיים.
 .4ארגון תכני הלימוד ביחידות לימוד קצרות במסגרת מצומצמת של עמוד או שניים .היחידות בנויות במתכונת
דומה  -הצגת נושא כלשהו והפניה למשימה שמעמיקה את הכרת הנושא .הן תוכננו במתכונת כזו כדי שיהיה
אפשר להשלימן בשיעור אחד או שניים.



 .5מתן מקום נרחב ומרכזי לדיון בין התלמידים בכיתה .מוצעות שתי מסגרות לדיון בכיתה בכל הנושאים הנלמדים
בכל ספר:
א .דיון בין הילדים המשתתפים במסע .התלמידים בכיתה מוזמנים לקרוא את דבריהם ולדון בהם בכיתה.
אנחנו מציעים גם אפשרות של "משחק תפקידים" שבו שלושה תלמידים בכיתה יקבלו את תפקידי הילדים
המשוחחים ,כדי להגביר את העניין בדיון בכיתה.
ב .המדור" ,דיון בכיתה" ,שמופיע ביחידות רבות בספר ופותח את הלמידה של נושא חדש.
שני מדורים אלה נועדו לעורר תלמידים לחשיבה מקדימה לפני ביצוע המשימות ,לחדד היבטים ועקרונות
חשובים בחומר הנלמד ולפתח בתלמידים מיומנויות של דיון והצגת עמדות לפני תלמידים אחרים.
 .6מדורים קבועים המופיעים בכל ספר כדי להרחיב ולהעמיק את הלמידה בנושאים בעלי עניין ,מעבר לנדרש
בתכנית הלימודים:
א .הפינה "כדאי לדעת" מציעה הרחבות בנושאים הקשורים לחומר הלימוד אך אינם מופיעים בסטנדרטים.
אפשר להיעזר בטקסטים המופיעים בפינה זו ,שלעתים היקפם נרחב ,כדי להדריך תלמידים בקריאת טקסט
מדעי ובהוצאת מידע מתאים ממנו.
ב .הפינה "על הלשון" עוסקת במונחים ובמושגים חדשים הנזכרים בנושאי הלימוד השונים והקשריהם לשימושים
נוספים בשפה.
 .7שילוב איורים ותמונות רבים כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה וכמענה לסגנונות למידה שונים של תלמידים
בכיתה .האיורים והתמונות מאפשרים למידה ישירה מהם ,והתלמידים מופנים במשימות רבות ללמידה מסוג
זה .האיורים והתמונות גם מסייעים להבהיר נושאים נלמדים ומוסיפים עניין בלמידה.
הספרים בסדרה מאורגנים בצמדים ,שני ספרים לכל חטיבת גיל .הספר הראשון בכל חטיבה מציג את העקרונות
המרכזיים של עולם הטבע ומקום הטכנולוגיה בחברה האנושית .הספר השני בכל חטיבה משלים את הנלמד
בהקשרים נוספים ויוצר תמונת על לעקרונות של עולם הטבע בכל ההקשרים שלהם.

הצגת העקרונות המאפיינים את עולם הטבע בספרים לכיתות ה-ו
 .1מאפייני החיים  -הציר המרכזי בפרק היקום בספר של כיתה ה הוא מציאת מענה לשאלה  -האם יש סיכוי
למצוא חיים הדומים במאפייניהם לאלה הקיימים על פני כדור הארץ גם על פני כוכבי לכת אחרים במערכת
השמש בפרט וביקום בכלל?
הפרק ,חיים בסביבה ,בספר לכיתה ו ,דן ביצורים החיים והתאמתם לסביבת החיים שלהם .הפרק פותח בהצגת
מאפייני החיים ולכל אורכו נדונים צורכי הקיום של בעלי החיים שאותם הם משיגים בסביבה שהם מתקיימים
בה.
 .2ארגון וסדר בטבע
א .אנרגיה הדרושה לשמירה על מבנה ותפקוד תקינים ביצורים חיים  -פרק התזונה בספר של כיתה ה מדגיש
את חשיבות המזון כמקור לאנרגיה לכל פעולות החיים שלנו .בפרקים העוסקים בגוף האדם בספר של כיתה
ה ובפרק העוסק בצמחים ובבעלי חיים בספר של כיתה ו מודגשת התלות של כל היצורים החיים במזון
כמקור אנרגיה לקיום כל פעולות החיים .נדונה זרימת האנרגיה במערכות אקולוגיות .מוצג תפקידם החשוב
של הצמחים כיצרני מזון (בתהליך הפוטוסינתזה) שעומד אחר כך לרשותם ולרשות בעלי החיים.
פרק האנרגיה בספר של כיתה ו עוסק בדרכים להשגת האנרגיה הדרושה לבני האדם כדי להתקיים ,והיום
 -גם כדי לקיים את רמת החיים שלהם.



הפרק ,חיים בסביבה ,עוסק בזרימת האנרגיה בסביבות חיים שונות :שרשרות המזון ומארגי מזון האופייניים
לכל סביבה.
ב .המערכת האקולוגית כסביבת קיום טבעית לכל היצורים החיים  -בפרק על מתכות ומלחים בספר לכיתה ה,
מוצגים המינרלים ,המרכיבים הדוממים של המערכת האקולוגית ,הדרושים לגידולם של צמחים ושל בעלי
החיים.
בספר של כיתה ו הנושא המרכזי בפרק ,חיים בסביבה ,הוא תפקידם המרכזי של הצמחים במערכת האקולוגית
כיצרני המזון וכמקור מזון לכל עולם החי .הפרק מציג את הסביבה כמערכת על כל אפיוניה ומנתח את
המאפיינים המשותפים לכל הסביבות המוצגות בו ביבשה ובמים.
ג .יחסי הגומלין בין יצורים חיים לסביבתם  -בפרק על הצמחים ועל בעלי החיים בספר של כיתה ו מוצגת
השפעתם של תנאי הסביבה על היצורים החיים :עוצמת אור ואורך היום ,טמפרטורה וזמינות מים .מוצגים יחסי
הגומלין בין צמחים לבעלי החיים :יחסי הזנה ויחסי גומלין מסוג תחרות ,הדדיות ,טפילות וקומנסליזם.
ד .התאמה בין מבנה לתפקיד  -מוצגת בפרקים העוסקים בגוף האדם בספר של כיתה ה ובתיאור התאמתם של
איברי החושים לתפקידם בספר של כיתה ו.
בהצגת מערכת העיכול ומערכת הדם בספר של כיתה ה מודגש הקשר בין המבנה של איברים שונים במערכת
לתפקידם ושל המערכת כמכלול ,במבנה ובקשר שבין מרכיביה.
בפרק חיים בסביבה מוצג מבנה העין ומבנה האוזן ביונקים והתאמתם לקליטת גירויים מהסביבה.
ה .עקרון המערכת  -מוצג בפרקים על גוף האדם בספר של כיתה ה :לכל איבר ולכל מערכת בגוף יש תפקידים
מוגדרים משלהם .פעילות משותפת של כל האיברים מבטיחה את קיומו של הגוף השלם ,שהוא יותר מסכום
חלקיו (איבריו) .בפרק היקום מוצגת מערכת השמש על כל מרכיביה ותלותם של כל המרכיבים בשמש.
בפרק האנרגיה בספר של כיתה ו מוצגות מערכות טכנולוגיות המסייעות לנו להפיק אנרגיה ,ובפרק חיים
בסביבה ,מוצגת המערכת האקולוגית.
ו .מחזוריות בטבע  -בפרק היקום בספר של כיתה ה מוצגת המחזוריות בזמן שמקורה בתנועה של כדור הארץ
סביב השמש וסביב צירו .העיקרון נשמר בכל כוכבי הלכת שמקיפים את השמש.
בספר של כיתה ו מוצגת השפעת המחזוריות של עונות השנה על התנהגותם של בעלי החיים :שינויים בכיסוי
הגוף ,תרדמת קיץ וחורף ונדידה.
 .3האדם והטבע  -בכל אחד מהפרקים בשני הספרים לכיתות ה-ו מוצג מקומה המרכזי של הטכנולוגיה בקיומו של
האדם .המידע מקושר לעולם הסובב את כל אחד מאתנו כדי לחבר את הלומד לעולם המוכר לו מחיי היומיום.
מוצגים השימושים בטכנולוגיה והתרומה הגדולה שלה לקיומו של המין האנושי ולצדם ,המחיר היקר שאנחנו
משלמים בפגיעה בסביבה .מוצגים פתרונות טכנולוגיים למניעה ולצמצום הפגיעה בסביבה ומודגשת אחריותו
של כל אחד מאתנו לשמירה על הסביבה .ברוב הפרקים בשני הספרים משולבות משימות תיכון הקשורות
לנושאים הנלמדים בכל פרק.
 .4קיימות  -בכל הפרקים בספרים לכיתות ה-ו מודגשת התועלת שהאדם מפיק מהסביבה לצד הנזקים שגורם
האדם בניצול יתר של הסביבה .מוצעים דיונים והפעלות רבות לתלמידים כדי להביא ליצירת מודעות להשלכות
של פעולות האדם על הסביבה בטווח הקצר ובטווח הארוך ,לפיתוח ההבנה שחוסר התחשבות בטבע ובצרכים
של כל בני האדם וגם של כל היצורים החיים יגרום נזקים שאינם בני תיקון .הספרים מעודדים מעורבות אישית,
שינוי התנהגות ולקיחת אחריות אישית על מניעת הפגיעה בסביבה.



מבנה הספר לכיתה ו ורצף ההוראה המוצע בו
בספר לכיתה ו שני פרקים:
 #אנרגיה בעולמנו
 #חיים בסביבה
כמו בספרים אחרים של הסדרה מלווה את פרקי הספר סיפור מסגרת המקשר בין הנושאים הנלמדים בספר ומדגיש
היבטים בין-תחומיים בהוראה .הילדים המשתתפים במסע מסייעים לחדד שאלות ,לדון בעקרונות מרכזיים ולדון
בנושאים שונה ,בדומה לדיונים בין הילדים בספר הפותחים נושאי לימוד שונים.
בחרנו לפתוח את הספר בפרק “אנרגיה בעולמנו״ משום שהכרת המושג אנרגיה והתהליכים של המרת אנרגיה
וגלגוליה תורמים להבנת מארגי המזון בכל סביבות החיים המוצגות בפרק “חיים בסביבה״.
בסיפור המסגרת במסע מדע ו יוצאים כמה מהילדים המלווים את כל הספרים בסדרה למסע ביבשות רחוקות.
היציאה למסע וההתארגנות לקראתו פותחים את הפרק הראשון של הספר – אנרגיה בעולמנו .היציאה וההתארגנות
מזמנים דיון באנרגיה לסוגיה ,במקורות האנרגיה ובשימושים שהאדם עושה באנרגיה.
לאחר הצגת מקורות האנרגיה לסוגיהם מוצגות בפרק תופעות פיזיקליות הקשורות באור ,בקול ובחשמל.
בכל פרק מוצגות התכונות של כל תופעה פיזיקלית והשימושים הטכנולוגיים שהאדם עושה בכל סוג של אנרגיה
הקשור בתופעה .בפרקים של אור וקול מוצגים החושים הקשורים בתופעות אלה (ראייה ושמיעה) כבסיס ללימוד
תפקידי החושים ולחשיבותם בחייהם של בעלי החיים בפרק “חיים בסביבה״.
הפרק פותח בהצגת האור המוכר יותר מחיי היומיום ואפשר להדגים רבות מתכונותיו באמצעות התנסויות ותצפיות.
בחרנו לסיים בהצגת תופעות הקשורות בחשמל בגלל מורכבותן הגדולה יותר ומשום שהאנרגיה החשמלית ממלאת
את התפקיד המרכזי בטכנולוגיה המשמשת אותנו היום .באופן זה קישרנו בין פתיחת הפרק העוסק בסוגי אנרגיה
שונים לאנרגיה החשמלית שהיא בעלת שימושים רבים בימינו.
בחלקו השני של הספר – בפרק :חיים בסביבה – נפתח בהצגת כמה נושאים שהם הבסיס לכל הנלמד בהמשך :מהו
יצור חי? מאפייני החיים של היצורים החיים ,צורכי הקיום של היצורים החיים ודרכי השגתם מהסביבה; מהי סביבה:
מאפיינים של סביבות חיים ,מיון מרכיבי הסביבה למרכיבים ביוטים וא-ביוטים ,השפעת המרכיבים זה על זה; קשר
בין הסביבה ליצורים החיים בה :קליטת גירויים מהסביבה ,תקשורת בין היצורים החיים ,איברי החושים של בעלי
חיים; ותנאי הסביבה – אקלים ומזג אוויר.
לאחר ההקדמה ,הילדים יוצאים למסע במגוון סביבות חיים ,ועוברים מהסביבה היבשה ביותר – מדבר ,אל החורש – שבו
כמות בינונית של מים ,ממנו אל יער הגשם – סביבה עשירה במים ,ולבסוף מגיעים לסביבה של מים מתוקים – האגם.
בכל אחת מסביבות החיים ,התלמידים לומדים על המאפיינים הייחודיים לכל סביבה :האקלים ,מגוון הצומח ובעלי
החיים .בכל סביבה התלמידים מנתחים את יחסי הגומלין בין היצורים החיים ,לומדים על זרימת האנרגיה בסביבה
(מארג מזון) ועל התאמות של צמחים ובעלי חיים לסביבה.
לאחר הביקור בסביבת החיים האחרונה ,האגם ,התלמידים מסכמים את המאפיינים המשותפים לכל הסביבות ,דנים
בסביבה כמערכת ובהשפעת שינויים – טבעיים ומעשה ידי אדם – על כל סביבה בפרט ועל כל כדור הארץ בכלל.
שני פרקי הספר נבנו באופן בלתי תלוי זה בזה ,כך שאפשר להפוך את סדר ההוראה ,ולהתחיל בהוראת הפרק “חיים
בעולמנו״ .כדי לקשר בין הנושאים ולאפשר את התאמת פרקי הלימוד לרצפי הוראה שונים ,מופנים המורים במדריך
למורה ובהערות בשוליים של יחידות הלימוד לפרקים אחרים בספר שבהם נדונו נושאים דומים או היבטים שונים
של אותו נושא..



תכנון מהלך ההוראה של הנושאים המוצעים בספר מסע מדע ו
בפרק :אנרגיה בעולמנו ( 42-39שעות)
אנחנו ממליצים להקדיש להוראת הפרק כ 40-שעות.
בהוראת הפרק משולבים נושאים טכנולוגיים (כ 12-שעות) ונושאי סביבה ( 2שעות).
משימות שמומלץ לבצען בבית ולעבור עליהן בכיתה סומנו בית/כיתה.
משימות שכדאי להתחיל אותן בכיתה ולהשלימן בבית סומנו כיתה/בית.

הנושא

משך זמן מומלץ
להוראה,
שעות

ביצוע משימות (כיתה/בית)
ואפשרויות הפעלה נוספות

יוצאים לדרך
אנרגיה ותופעות בטבע
צורות של אנרגיה
מעברי אנרגיה

2

משימה  :1זיהוי סוגים של אנרגיה המעורבים
בפעולות שונות (בית/כיתה)
משימה  :2גלגולי אנרגיה
(כיתה/בית)
משימה  :3סוגים של מקורות אנרגיה
(כיתה/בית)

½
½

דיון בכיתה

מקורות האנרגיה המשמשים את האדם

אור כי טוב
מקורות אור טבעיים ומקורות
אור מלאכותיים
האור מתפשט בקווים ישרים

1

אור פוגש בחומר
אור וצל

1

צל מלא וצל חלקי

½

שימושים בצל

1

שעון שמש (העשרה)
מה קורה כשאור נבלע על ידי עצמים
שונים?
דוד שמש – אמצעי לחימום מים
באמצעות קרני שמש

1
2-1

דיון בכיתה
הדגמה
משימה  :1האם האור נע בקווים ישרים?
(כיתה/בית)
דיון בכיתה
משימה ( 1תצפית) :מה קורה לאור כשהוא
פוגש בחומרים שונים?
(כיתה)
הדגמה
משימה  :2תופעות הקשורות באור וצל
(בית/כיתה)
משימה ( 3ניסוי) :כיצד מגן עלינו הצל מאור
השמש? (כיתה)
משימה  :4כיצד מגן עלינו הצל מפני קרינת
השמש? (בית)
משימה  :5בניית שעון שמש אישי
(כיתה)
משימה ( 6ניסוי) :בליעת אור על ידי עצמים
שונים (כיתה)
דיון בכיתה
משימה ( 7ניסוי) :כיצד מסייעים קולטי שמש
לחימום מים? (כיתה/בית)
משימה  :8תפקידם של מרכיבים שונים בדוד
השמש בחימום המים (בית)



הנושא
דוד השמש הוא מערכת

1

אור מוחזר
מה קורה כשאור מוחזר ממשטחים
חלקים?

1
2-1

שימושים בהחזרת אור על ידי מראות

½

אור שנשבר
שימושים בעדשות

1
2-1

משימה  :10דוד השמש כמערכת
(כיתה/בית)
דיון בכיתה
דיון בכיתה
משימה ( 11תצפית) :החזרת אור על ידי
חומרים שונים (כיתה)
משימה  :12פתרון בעיות בנושא מראות
(כיתה/בית)
משימה  :13משימת תיכון
(כיתה/בית)
הדגמה
משימה  :14סיכום על אור מוחזר
(בית/כיתה)
משימה ( 15תצפית) :שבירת אור
(כיתה)
דיון בכיתה
דיון בכיתה
משימה  :16השוואה בין עדשות למראות
ושימושים בעדשות
(בית/כיתה)
משימה  :17העין שלנו
(בית/כיתה)

כיצד אנחנו רואים?

1

קולות ,רעש וצלילים
קולות וצלילים
כיצד מתפשט הקול באוויר?

1

כיצד אנחנו שומעים קולות?
תכונות של הקול
גובה הקול

משימה ( 1תצפית) :קול המתפשט באוויר
(כיתה)
דיון בכיתה
משימה ( 2תצפית) :התפשטות קול באוויר,
נוזל ומוצק (כיתה)

1

עוצמת הקול

1

כיצד אנחנו משמיעים קולות?

1

גורמים המשפיעים על התפשטות הקול
תנאי השמיעה באולמות קונצרטים
טכנולוגיה וקול

1
½

משימה ( 3ניסוי) :כיצד משפיע גובה עמוד
בבקבוק על גובה הקול? (כיתה/בית)
דיון בכיתה
משימה  :4המאפיינים של הקול
(בית/כיתה)
דיון בכיתה
משימה  :5הקולות שאנחנו משמיעים
(כיתה/בית)
משימה ( 6תצפית) :קולות המוחזרים
ממשטחים קשים (כיתה/בית)
דיון בכיתה

שימושים טכנולוגיים בהדים

½1

הרעש מזיק לבריאותנו

10

משך זמן מומלץ
להוראה,
שעות

ביצוע משימות (כיתה/בית)
ואפשרויות הפעלה נוספות

1
1

דיון בכיתה והדגמה
משימה  :7מכשירים הקשורים בקולות
ובצלילים (בית)
דיון בכיתה
משימה  :8נזקים שהרעש גורם

הנושא
תופעות בחשמל ומגנטיות
ברק בשמים
מגנטים ומגנטיות

משך זמן מומלץ
להוראה,
שעות

ביצוע משימות (כיתה/בית)
ואפשרויות הפעלה נוספות

1

הדגמה

2

מקורות האנרגיה להפקת חשמל
בתחנת הכוח
הפקת חשמל באמצעות מקורות
אנרגיה חלופיים (מים ,רוח ,שמש)

1
2

משימה ( 1תצפית) :דחייה ומשיכה בין
קטבים של מגנטים (כיתה/בית)
משימה ( 2תצפית) :בניית מצפן (כיתה)
דיון בכיתה
ניתוח ניסוי
משימה  :3בניית אלקטרומגנט (כיתה)
דיון בכיתה
משימה  :4חזרה על הניסוי של פרדיי (כיתה)
משימה  :5הפקת חשמל באמצעות דינמו של
אופניים
דיון בכיתה
משימה  :6הפקת אנרגיה חשמלית
(כיתה/בית)
דיון בכיתה
משימה  :7יתרונות וחסרונות של תחנות כוח
הידרואלקטריות (כיתה)
משימה  :8מקורות אנרגיה לא מתכלים
להפקת חשמל (כיתה)

תחנת הכוח היא מערכת

1

משימה  :9תחנת הכוח כמערכת טכנולוגית
(בית/כיתה)
משימה  :10הפקת חשמל בתחנות הכוח
הגדולות ביותר בישראל
(בית/כיתה)
משימה  :11טורבינת גז או טורבינת קיטור
– מה עדיף? (כיתה/בית)
דיון בכיתה
משימה  :12שימוש באנרגיות לא מתכלות
בישראל (בית/כיתה)
דיון בכיתה
משימה  :13התפתחות בשימוש בחשמל
לאורך ההיסטוריה (בית)

1

מגנטיות וחשמל
הקשר בין מטען חשמלי לזרם חשמלי
הקשר בין חשמל למגנטיות
השראה אלקטרומגנטית

1
1

כיצד מפיקים חשמל?

1

הפקת חשמל בתחנת הכוח

הפקת חשמל בתחנות הכוח בישראל
1

הפקת חשמל בישראל בתחנות הכוח
הפנים ארציות
כמה אנרגיה מפיקים בתחנות הכוח
בישראל?

1

בשביל מה אנחנו צריכים חשמל?
חשמל ואמצעי תאורה

½
½

כמה חשמל אנחנו צורכים?

1

חיסכון בחשמל זה העיקר!

1

משימה  :14מה לומדים מחשבון החשמל
המשפחתי? (כיתה)
דיון בכיתה
משימה  :15מה עלינו לעשות כדי לחסוך
בחשמל?
(בית/כיתה)

11

בפרק :חיים בסביבה ( 62-54שעות)
אנחנו ממליצים להקדיש להוראת הפרק כ 55-שעות.
בפרק משולב נושא מדעי כדור הארץ (האקלים ומזג האוויר ,השפעת האדם ,כ 15-שעות) ,הסביבה (קשרי גומלין
והתאמה והשפעת האדם על הסביבה ,כ 15-שעות) ונושא המערכת ( 3שעות).
משימות שמומלץ לבצען בבית ולעבור עליהן בכיתה סומנו בית/כיתה.
משימות שכדאי להתחיל אותן בכיתה ולהשלימן בבית סומנו כיתה/בית.

הנושא

משך זמן מומלץ
להוראה,
שעות

ביצוע משימות (כיתה/בית)
ואפשרויות הפעלה נוספות

יוצאים לספארי בשמורת טבע
מאפייני חיים
צורכי הקיום של היצורים החיים

2

משימה  :1הטילנציה :האם הוא יצור חי?
(בית/כיתה)
משימה  :2ניסוי  -פוטוסינתזה באלודאה
(כיתה)
משימה  :3סיכום צורכי קיום של יצורים חיים
(בית)

היכן חיים היצורים החיים?

1

משימה  :4מרכיבים בסביבת חיים  -הסוואנה
(כיתה)

היצורים החיים יוצרים תקשורת עם
הסביבה
גירויים שהצמחים קולטים מהסביבה
גירויים שבעלי החיים קולטים
מהסביבה
השפעת השינויים באורך היום על בעלי
החיים
החושים של בעלי החיים
החושים של היונקים

2
½
½
4

החושים של העופות
חושים של זוחלים
חושים של דו-חיים
חושים של חרקים
כיצד פועלים החושים במים?
תנאי הסביבה ,אקלים ומזג האוויר
מהו אקלים?
האקלים יוצר מגוון של סביבות חיים

12

משימה  :5ניסוי  -השפעת האור על כמות
הכלורופיל בעלים (כיתה)

משימה  :6התאמת מבנה האוזן לתפקידה
(בית)
משימה  :7מידע שמקבלים היונקים
באמצעות החושים (כיתה/בית)
משימה  :8חושים של בעלי חיים מקבוצות
שונות (בית/כיתה)

2

1

משימה  :9כיצד משפיעים גורמים שונים על
תנאי הסביבה? (בית/כיתה)
משימה  :10מזג אוויר ואקלים באזור שבו
אנחנו גרים (בית/כיתה)
משימה  :11אקלים ומזג אוויר (בית/כיתה)
משימה  :12הקשר בין כמות המשקעים
והטמפרטורה ליצירת סביבות חיים שונות על
פני כדור הארץ (כיתה/בית)

הנושא
סביבות חיים על פני כדור הארץ
המדבר
לצמוח במדבר :התאמות של צמחים
לתנאי המדבר
התאמה של העלים והגבעולים למחסור
במים
התאמות של צמחים חד-שנתיים
לגדילה במדבר

משך זמן מומלץ
להוראה,
שעות
1
1
2-1
1

ביצוע משימות (כיתה/בית)
ואפשרויות הפעלה נוספות
משימה  :1תנאי המדבר וקשיי הקיום בו
(בית/כיתה)
משימה  :2כיצד מצליחים צמחים לגדול
במדבר? (בית/כיתה)
משימה  :3מיון הפתרונות והדרכים
להתמודדות עם מחסור במים (כיתה)
משימה  :4התמודדות של צמחים חד-
שנתיים עם התנאים במדבר (בית/כיתה)

לחיות במדבר :התאמות בעלי חיים
לתנאי המדבר

2-1

קשרי הזנה במדבר
משרשרות מזון למארג מזון
התפשטות המדבר על פני כדור הארץ

2
1
1

משימה  :5התאמות של בעלי חיים לחיים
במדבר (כיתה)
משימה  :7התאמות של יונקים מדבריים
גדולים לחיים במדבר (בית/כיתה)
משימה  :8שרשרות מזון במדבר (כיתה)
משימה  :9מארג המזון במדבר (כיתה/בית)
משימה  :10דרכים למאבק במדבור (בית)
משימה  :11תפזורת (סיכום הנושא) (בית)

יער גשם טרופי (ג'ונגל)

1

הצומח ביער הגשם הטרופי
שורשי אוויר ביער הגשם
שכבתיות ביער הגשם

1

משימה  :1מאפייני יער הגשם הטרופי
(כיתה/בית)
משימה  :2חשיבותם של שורשי האוויר (בית)

1

מגוון סביבות חיים ביער הגשם

1

יחסי גומלין בין היצורים החיים ביער
הגשם
אפיפיטים  -צמחים הגדלים על צמחים
אחרים
צמחים טפילים ביער הגשם

2

משימה  :3מה משפיע על גדילתם של צמחים
ביער הגשם? (בית/כיתה)
משימה  :4מגוון סביבות חיים ביער הגשם
הטרופי (כיתה)

צמחי תועלת שמקורם ביער הגשם
הטרופי (הרחבה)
בעלי חיים המיוחדים ליער הגשם
יחסי גומלין בין בעלי חיים לצמחים
ביער הגשם הטרופי
יחסי הזנה ביער הגשם
דרכי התגוננות מפני טורפים ביער
הגשם (הרחבה)
יערות הגשם הטרופיים בעולם נמצאים
בסכנת הכחדה

1
1
1

2-1

משימה  :5יחסי גומלין בין צמחים ביער
הגשם (בית/כיתה)
משימה  :6צמחי תועלת שמקורם ביערות
הגשם
משימה  :7בעלי חיים המיוחדים ליער הגשם
(כיתה/בית)
משימה  :8תשבץ בעלי חיים ביער הגשם
(בית)
משימה  :9יחסי גומלין ביער הגשם (כיתה)
משימה  :10שרטוט מארג מזון ביער הגשם
הטרופי (כיתה)
משימה  :11דרכי התגוננות ביער הגשם
משימה  :12חשיבותם של יערות הגשם
(כיתה)
משימה  :13איך אפשר להציל את יערות
הגשם? (בית/כיתה)

13

הנושא
החורש
התאמות של צמחים ובעלי חיים לחיים
בחורש
התמודדות של צמחים עם התנאים
בקיץ
התמודדות של בעלי חיים עם התנאים
בקיץ
יחסי הזנה בין היצורים החיים בחורש
יחסי הזנה והתערבות האדם בחורש
יחסי גומלין בין היצורים החיים
הדדיות “ -עסקה״ שבה שני השותפים
נהנים
יחסי גומלין מסוג תחרות וטפילות
בחורש
הפגיעה בחורש בארץ ישראל
(הרחבה)

סביבות חיים של מים
מהו אגם?
היצורים החיים משיגים את צורכי
הקיום בסביבת האגם
כיצד משיגים היצורים החיים באגם
חמצן?
התאמות צמחי מים לקליטת חמצן
צמחי מים צפים
צמחים טבולים
ה״ראש״ באוויר ,ה״רגליים״ במים -
צמחי מים מזדקרים
על גדת האגם ...צמחי גדה

התאמות של בעלי חיים לחיים באגם
ובסביבתו
התאמות של בעלי חיים החיים במים
לקליטת חמצן
התאמות של בעלי חיים לתנועה במים
צורת הגוף של הדגים מותאמת לתנועה
במים
“משוטים״ טבעיים  -קרומי שחייה בין
האצבעות

הנושא

14

משך זמן מומלץ
להוראה,
שעות
1
 2לכל ההתאמות

ביצוע משימות (כיתה/בית)
ואפשרויות הפעלה נוספות
משימה  :1מאפיינים של חורש (כיתה)

2

משימה  :2התמודדות של צמחים ובעלי חיים
בחורש עם הקיץ החם והיבש (בית)
משימה  :3מארג המזון בחורש (כיתה)

1

משימה  :4הרעלת הנמיות בישראל (כיתה)

1

משימה  :5הדדיות בין יצורים חיים בחורש
(בית/כיתה)
משימה “ :6בוא בעקבותי ואראה לך היכן יש
דבש דבורים טעים...״ (בית)
משימה  :7יחסי גומלין בין יצורים חיים
בחורש (כיתה/בית)
משימה  :8שינויים בקינון ציפורים בחורש
עקב דילול הצמחייה (כיתה)

2-1
2-1

1
1

משימה  :1מאפייני האגם וסביבתו (כיתה)

1
 2-1לכל נושא
התאמות הצמחים

1

2-1
לכל נושא התאמות
בעלי החיים

משך זמן מומלץ
להוראה,
שעות

משימה  :2ניסוי  -ציפה במים (כיתה/בית)
משימה  :3התאמות של צמחי מים לקליטת
חמצן (בית)
משימה  :4השוואה בין צמחי המים שהכרנו
(כיתה/בית)
משימה  :5הכרת צמחי מים נוספים והשוואה
בין קבוצות צמחים שונות (בית/כיתה)
משימה  :6התאמות בעלי חיים החיים במים
לקליטת חמצן (כיתה/בית)

ביצוע משימות (כיתה/בית)
ואפשרויות הפעלה נוספות

עופות מים :התאמות הקשורות במזון
יחסי גומלין בין צמחים לבעלי חיים
באגם

2-1
1

משימה  :7התאמות בעלי חיים למים
(בית/כיתה)
משימה  :8התאמות של עופות מים
(כיתה/בית)

מארג המזון באגם
מארג המזון בכנרת
השפעות האדם על הכנרת

2-1
1
לנושא המארג

משימה  :9יחסי גומלין בין צמחים לבעלי
חיים באגם ובסביבתו (כיתה/בית)
משימה  :10יחסי גומלין בסביבות שונות
(בית/כיתה)

מאפיינים של הסביבה
הסביבה היא מערכת
המרכיבים החיים מותאמים לסביבה

2-1
2-1

הסביבה משתנה כל הזמן

1

הסביבה והתערבות האדם

2-1

משימה  :11מארג מזון בכנרת (כיתה/בית)
משימה  :12השפעות האדם על הכנרת
(כיתה/בית)
משימה  :1הסביבה כמערכת (כיתה)
משימה  :2התאמות היצורים לסביבות החיים
השונות (בית/כיתה)
משימה  :3בניית דגם של סביבת חיים
(בית/כיתה)
משימה  :4השפעת השינויים הטבעיים על
הסביבה (כיתה/בית)
משימה  :5כיצד נוכל לתרום לקיימות?
(בית/כיתה)

15

רשימת ציוד וחומרים לפעילויות המוצעות בספר של כיתה ו
רשימת הציוד והחומרים מאורגנת על פי פרקי הלימוד בספר.
הכמות מחושבת לעבודה בזוגות או בקבוצות (למעט פעילויות המבוצעות בהדגמה) .במקרים שבהם כדאי לבדוק
מספר גדול של חומרים ,מוצע לחלק אותם לקבוצות שונות של תלמידים .כך יהיה אפשר לקבל תמונה מקיפה
מחומרים שייבדקו על ידי קבוצות שונות בכיתה.
מוצע לארגן בקופסאות נפרדות ערכות לכל נושא כדי שיהיה קל יותר לארגן אותם במהלך הלמידה של הנושא
בכיתה.

שם הפרק
אנרגיה
בעולמנו

16

ציוד לנושא
לנושא האור:
לקבוצה :צינור פלסטיק "עיוור" (ללא חורים)
של טפטפות באורך של כחצי מטר
אפשרי :קופסת שימורים (לבניית לשכה
אפלה) ,פנס (עם אלומת אור צרה וחזקה),
מראה קטנה ,פנס ,ספר או מחברת,
מד טמפרטורה 4 ,תחתיות זהות של עציצים
בקוטר של כ 15-ס"מ
לבניית שעון שמש:
עיפרון ,מחוגה ,סרגל ,מצפן (לכיתה),
או – קופסת פלסטיק ומוט עץ קצר
לקבוצה:
 2בקבוקי פלסטיק זהים שקופים בנפח של
רבע ליטר או  330מ"ל (בקבוק שתייה אישי),
 2מדי טמפרטורה
דגם של דוד שמש (לקבוצה או לכיתה):
 3בקבוקי פלסטיק בנפח של רבע ליטר,
שלושה צינורות נחושת באורך של כ 20-ס"מ,
מד טמפרטורה,
לאור מוחזר (לקבוצה):
קערה שטוחה כהה (מזכוכית או קרמיקה),
מראה קטנה ,פנס עם אלומת אור צרה
אפשרי – זוג מראות בזווית של ,900
אפשרי – משפך להדגמת מיקוד קרני שמש,
או דגם מוכן
אפשרי – מראה קמורה (או טפט מראה),
מראה קעורה
לשבירת אור (לכיתה):
כוס זכוכית שקופה ,כפית או קשית שתייה,
 2כוסות מזכוכית שקופה 3 ,מטבעות של חצי
שקל
לקבוצה:
זכוכית מגדלת ,בקבוק פלסטיק
אפשרי – עדשה קמורה ,עדשה קעורה
לאור וצבעים (לכיתה או לקבוצה):
מנסרה משולשת
לקבוצה :אפשרי – להדגמת נפיצת אור בטיפת
מים :כוס זכוכית ,פלסטיק ,טפי.
מומלץ :מתקן להדגמת ערבוב הצבעים
בסיבוב מהיר (אפשר להכינו בכיתה).

חומרים
נייר פרגמנט וגומייה
דף קרטון עבה ,יריעת פלסטיק שקוף,
קרקע ,מים
לבניית שעון שמש:
פלסטלינה ,נייר בריסטול לבן ,עטים לסימון

צבע שמן שחור ,מכחול או מברשת,
פלסטלינה.
פלסטלינה ,מים ,צבע שחור
לאור מוחזר (לקבוצה):
שני לוחות בריסטול לבנים ,לוח בריסטול
שחור ,מים
אפשרי – נייר כסף

מים

נייר לבן ,טוש שחור ,צבע מאכל ,מים
אפשרי – ניירות צלופן בצבעים שונים

שם הפרק

ציוד לנושא
לנושא הקול (לכל הכיתה):
גומייה ,שני עפרונות
 2תופים (כמו תופי מרים) – אחד גדול מעט
מהשני ,מקל להקשה על התופים ,כף פלסטיק,
קפיץ פלסטיק ארוך,
 3קולנים בגדלים שונים ,צלחת עמוקה,
קוביית עץ,
 4בקבוקים מזכוכית בנפח של חצי ליטר,
צינור פלסטיק צר באורך של כ 30-ס"מ (צינור
טפטפות) ,בלון,
שני גלילי קרטון חלולים באורך של כחצי מטר,
לוח עץ ,אבן או קרטון קשה ( 40X30ס"מ),
בסיס עץ ( 40X10ס"מ) עם חריץ במרכזו
(בסיס העץ אינו הכרחי),
מסכת (סטטוסקופ) – מומלץ

חומרים

סוכריות צבעוניות לקישוט עוגות,
מים ,צבעי מאכל,
חוט קשירה ,נייר דבק,
שני גביעי פלסטיק קטנים ריקים (של
יוגורט ,של לבן או כוס פלסטיק),
שני מכלים גדולים של גבינה או יוגורט
(המכילים  750או ק"ג גבינה) ,חוט קשירה

לנושא החשמל:
לקבוצה :מסרק או סרגל פלסטיק קטן,
מטלית צמר,
שני מגנטים ישרים שחציים צבוע באדום
(הקוטב הצפוני) וחציים צבוע בלבן (הקוטב
הדרומי)
לכל הכיתה :מחט פלדה ,מסמרים או ברגים
מברזל או מפלדה ,עיגול שעם או פקק
פלסטיק של בקבוק שתייה ,קערה שטוחה
(מחרס או מפלסטיק)
לקבוצה:
סוללה במתח של  2 ,9Vתילים חשמליים2 ,
מוטות פלדה (מסמר או בורג פלדה באורך
של כ 15-ס"מ) ,מסמרים או ברגים ,מפתח,
מספריים מברזל או מפלדה.
לכיתה:
מד זרם ,שני תילים (חוטים) חשמליים ,חוט
נחושת 2 ,מגנטים ישרים
לכיתה:
אפשרי דגמים של דוד שמש ,של דינמו,
של גנרטור חשמלי ,של מתקן להשראה
אלקטרומגנטית ,של דגם סיבוב טורבינה
על ידי קיטור ,של תאי שמש (תאים פוטו-
וולטאיים).
חיים בסביבה

לנושא צורכי הקיום של היצורים החיים:
 2כוסות כימיות בנפח של  50מ"ל ,מנורת
שולחן
עט סימון
קערה גדולה ,בקבוק ריק של חצי ליטר,
מאזניים ,מים

פיסות נייר (אפשר להשתמש בעיגולי הנייר
שנוצרים כאשר מחוררים במחורר משרדי),
בלונים מנופחים 2 :בצבע אחד 2 ,בצבע
אחר ,מטלית צמר ,מטלית פלסטיק חוט
קשירה
נייר דבק ,מים

סליל נחושת (בקוטר של כס"מ ולפחות 30
ליפופים) ,נייר דבק

 6גרם של צמח המים אלודאה
 4עציצים ובהם צמחים מאותו מין
מים
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רפלקציה  -תהליך שיקוף אישי לסיכום הלמידה
לאורך פרקי הספר ,במשימות המורכבות יותר או אלה שביצוען חשוב להבנת החומר הנלמד ,מוצע לתלמידים
כרטיס לסיכום הלמידה.
בכרטיס מוצגות לתלמידים שאלות העוסקות בחשיבה על תהליכי הלמידה שחוו התלמידים כאשר ביצעו את
המשימה .מוצעים שני סוגים של כרטיסים:
 #כרטיס לסיכום תצפית או ניסוי
 #כרטיס לסיכום משימה או נושא נלמד
מפורטות להלן שאלות שאפשר לשלבן בכרטיס הרפלקציה כשהן ממוינות על פי היבטים שונים .אפשר להיעזר
בשאלות אלה כדי להציע לתלמידים שאלות רפלקציה במשימות נוספות על אלה שאנחנו הצענו בספר ,או כדי
לשנות שאלות המופיעות בכרטיסים שלנו.

רפלקציה על תהליך הלמידה
#
#
#
#

#

האם השגתם את המטרה שנקבעה במשימה? הסבירו תשובתכם.
האם היו לכם קשיים במהלך המשימה? אם כן ,פרטו אותם.
כיצד התגברתם עליהם?
האם הבנתם כל שלב במהלך המשימה? ציינו אילו שלבים במשימה לא הבנתם ומדוע? כתבו מדוע לדעתכם לא
הבנתם שלבים אלה.
ציינו אם לדעתכם חסר משהו במשימה ,כדי שבעתיד היא תהיה מובנת יותר.

רפלקציה על המשגה ויישום הלמידה
 #אילו נושאים שלמדתם בעבר עזרו לכם לבצע את המשימה ולסכם אותה?
 #האם היו דברים חדשים שלמדתם במשימה? מהם? האם הם עזרו לכם להבין את חומר הלימוד?
 #ציינו אם היה דבר מה במשימה שהיה מנוגד לידע קודם שלכם והפתיע אתכם.
 #מהו הדבר החשוב ביותר לדעתכם שלמדתם במשימה זו?
 #ציינו אם למדתם במשימה זו משהו שישנה את התנהגותכם בחיי היום יום.
האם אחרי המשימה אתה חושבים שאתם מבינים טוב יותר את החומר הנלמד? פרטו את תשובתכם.
*** תיאור מקרה *** האם בעקבות מה שלמדתם במשימה תנהגו אחרת?
*** תיאור מקרה *** איזו עצה תתנו ל........

רפלקציה על ארגון הלמידה בכיתה
#
#
#

כיצד ביצעתם את התצפית :ביחידים/בזוגות/בקבוצה קטנה/כל הכיתה?
האם הייתם משנים משהו בהיבט זה? אם כן ,מה?
עד כמה נעזרתם באדם מבוגר (מורה ,בני משפחה) ולאיזה צורך?

רפלקציה אישית
#
#
#
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מה עורר בכם עניין ומה אהבתם במיוחד בביצוע המשימה?
מה לא אהבתם במשימה? נמקו מדוע.
האם עבודה משותפת עם חברים עוזרת ותורמת להצלחת המשימה?

מאמרי העשרה כלליים למורים
מאפייני המחקר המדעי וההבדל בין תצפית לניסוי
מחקר מדעי מהו?
לפני כמה עשורים הגדיר החוקר קרלינג את המחקר המדעי באלה המילים:
בדיקה שיטתית ,מפוקחת ,אמפירית ונתונה לביקורת ,של תופעות טבעיות ,המתבססת על תיאוריה והשערות על
הקשר שבין תופעות טבעיות אלו.
מטרת המחקר המדעי היא לגבש חוקים כלליים שימזגו ידע קיים ,יסבירו את התופעות ויאפשרו לחזות אירועים
שעדיין לא התרחשו.
מהימנותו של מחקר מדעי נבחנת ,בין השאר ,ביכולת לחזור עליו .לכן אין ערך למחקר ללא פרסומו במדויק על כל
פרטיו .המסקנות חייבות להתבסס על עובדות מתועדות שנמדדו בניסוי ובתצפית ועל נתונים שנותחו בהתאם
לכללים מתמטיים בינלאומיים.
המחקר המדעי מנסה לגבש תיאוריה שהיא למעשה מערכת של מושגים הקשורים זה בזה .המושגים הם משתנים
שמנסים להסביר את התופעה הנבדקת באמצעות הקשרים ביניהם.
כל מחקר מדעי אמין מחייב עמידה בכללי יסוד ברורים שהחשובים שבהם:
הצבת בעיית (שאלת) מחקר ,הבודקת קשר בין משתנים.
כל שלבי היסוד של המחקר המדעי מבוססים על משתנים אלו :השערת המחקר ,הבקרה ,הגורמים הקבועים במחקר,
אופן איסוף הנתונים במחקר ,הצגתם וניתוחם.
מחקר מדעי אמין מתייחס אך ורק למשתנים האמורים .על החוקר לבודד את השפעתם של משתנים נוספים
העשויים להשפיע על התוצאות .אנחנו מכנים זאת בשם :בידוד משתנים.
כאשר התיאוריה שהמחקר מתבסס עליה מורכבת ,על החוקר לבצע מחקרי משנה אחדים שביחד יוצרים תמונה
כוללת המאפשרת הבנה של התופעה הנבדקת.
אם לדוגמה ננסה לחקור את תהליך גדילת צמח כלשהו באמצעות מעקב אחר התארכות הגבעול ,אחר העלייה
במסת הצמח או אחר מדד אחר שנבחר ,נבצע כמה מחקרים שכל אחד מהם יבדוק את השפעתו של גורם אחר על
תהליך הגדילה :השפעת עוצמת האור ,השפעת הטמפרטורה או השפעת המים.

המשתנים במחקר המדעי
במערך מחקר של ניסוי מבחינים בין שני סוגים של משתנים:
משתנה בלתי תלוי  -גורם שהחוקר משנה או קובע אותו במחקר כדי לבדוק את השפעתו על התופעה הנחקרת.
המשתנה הבלתי תלוי מכונה כך כיוון שהחוקר הוא שמבצע בו שינויים והם אינם נובעים מהתופעה הנבדקת.
משתנה תלוי  -השינויים בו עשויים להיות תלויים בגורם הנבדק במחקר ,כלומר במשתנה הבלתי תלוי.
במחקר מדעי נעזרים החוקרים בשני כלי מחקר מרכזיים :תצפית וניסוי.
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ההבדל בין תצפית לניסוי
תצפית:
צפייה בתופעה טבעית ומדידת משתנים הקשורים בה בלי להתערב ולנסות להשפיע על התוצאות .החוקרים אינם
משנים משתנים נבדקים ואינם משפיעים על התוצאות המתקבלות .הם רק קובעים את מערך המשתנים שבהם
תתמקד התצפית שלהם .החוקרים יבחרו לבצע תצפית במקרים שבהם אינם מכירים את כל המשתנים הקשורים
בתופעה ,או כאשר אינם יכולים לשלוט בהם .עם זאת החוקרים יכולים לבדוק קשר בין משתנים וגם למדוד
משתנים .כך למשל בבדיקת פעילות של נמלים ,יעקבו החוקרים אחרי שעות הפעילות ביממה ,אחרי המרחקים
מהקן שהנמלים מגיעות אליהם או מסלולי תנועתן .הם יכולים למדוד גם טמפרטורה ולחות יחסית של האוויר כדי
לראות אם יש קשר בין התנהגות הנמלים למשתנים אלה .אך הם אינם יכולים לשלוט בהשפעתם של כל הגורמים
הפועלים בשטח ,ולכן הם יכולים לגלות רק מתאם בין משתנים ולא קשר סיבתי ביניהם.
ניסוי:
התערבות במהלך התופעה הטבעית כדי להוכיח את הקשר בין המשתנה התלוי למשתנה הבלתי תלוי .ההתערבות
נעשית תוך כדי בידוד משתנים וביצוע בקרות מתאימות ,או במילים אחרות :החוקר מבצע שינוי מתוכנן וידוע
מראש של המשתנה הבלתי תלוי ובודק כיצד משפיע השינוי על המשתנה התלוי .אם נחזור למחקר הנמלים ,יכול
החוקר להוסיף מכשולים בדרך או מזון ולראות כיצד תשתנה התנהגות הנמלים .זהו ניסוי שדה כי החוקר אינו יכול
לשלוט בו על כל המשתנים .כדי שיוכל לבודד משתנים ,על החוקר לבצע ניסוי מבוקר בתנאי מעבדה.

דוגמאות לתצפיות ולניסויים בספר הלימוד
בפרק על עולם החי מוצעים שני ניסויים:
ניסוי אחד בודק פליטת בועות חמצן בצמח המים  -אלודאה (עמ'  :)161משווים בין צמחים המוחזקים באור
בהשוואה לצמחים המוחזקים בחושך.
ניסוי הבודק את השפעת האור על כמות הכלורופיל בעלים של צמחים (עמ'  :)167משווים בין כמות הכלורופיל
בעלים בצמחים המוחזקים באור לבין הצמחים המוחזקים בחושך.
בשני המקרים אנחנו מתערבים בניסוי :משפיעים על המשתנה הבלתי תלוי  -כמות האור ,ולכן שני אלה הם
ניסויים.
אנחנו מבצעים ניסוי (עמ'  )263גם כשבודקים כיצד משפיעה כמות האוויר בבקבוק על ציפתו במים .אנחנו מתערבים
ומשנים את כמות המים בבקבוק (וכמובן את כמות האוויר  -המשתנה הבלתי תלוי) ולכן זהו ניסוי.
בכיתה ד בדקנו את הציפה של חומרים שונים :הכנסנו לכוס עם מים קוביות של חומרים שונים (קלקר ,פסטיק,
עץ ,גומי ,מתכת) ובדקנו אילו צפות ואילו שוקעות .זוהי תצפית משום שאנחנו בודקים תכונה של חומרים אך איננו
מתערבים ואיננו משפיעים על התכונה הנבדקת.
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על מושג החיים
פרופ' ישעיהו לייבוביץ ,מחשובי הוגי הדעות במאה ה ,20-הניח את היסודות להגדרה העדכנית של מושג החיים.
היותו פילוסוף ,ביולוג ויהודי שומר מצוות הוביל את תפיסתו להגדרות יוצאות דופן בדייקנותן ובגישתן ,הגדרות
שיוצרות קשר מרתק בין הדת למדע.
פרופ' לייבוביץ אימץ במשנתו את קביעתו של הפיזיולוג הצרפתי קלוד ברנרד מהמאה ה ,19-לפיה יש להבחין בין
מנגנוני החיים ,אותם המדע מתאר ומנסה לפענח ,לבין מהות החיים ותכליתם שאיתם אין המדע יכול להתמודד
ושם מקומן של הדת והאמונה .בהבחנה זו יכול החוקר ,גם אם הוא איש מאמין ,לקבל תיאוריות אבולוציוניות כיוון
שאלו עוסקות במנגנונים ולא במהות.
פרופ' לייבוביץ לא קיבל כלשונה את ההבחנה הפשטנית הטוענת שהחיים הם היפוכו של המוות .לשם כך הוא הביא
כדוגמה את תא החיידק שיכול תיאורטית (אם יספקו לו די מזון ותנאי קיום מתאימים) להתחלק ללא סוף ולא
למות לעולם ,התנהגות הסותרת את הטענה שחיים הם היפוכו של המוות.
להלן פסקה שכתב פרופ' לייבוביץ בנושא ערך החיים ,שמסכמת את גישתו:

תופעת החיים ,ציון הגבול בין מכלול האירועים הפיסיקו-כימיים בדוֹ מם לבין החי ,לא זכתה להגדרה מדעית
וספק אם תוכל לזכות בהגדרה כזו .אין בידינו זולת האמירה האינטואיטיבית שהחיים הם מה שעומד כנגד
המוות .אין הביולוגיה חוקרת את החיים ,אלא רק את המנגנונים הפועלים בהם .החיים עצמם אינם יכולים
להיתפס בעין המדע משום מהותם האוטונומית המאופיינת בשאיפה ובמגמה ,בהתכוונותם לעתיד; זאת
לעומת מנגנוני החיים ,הקיימים מכורח הסיבתיות .מכאן שההפרדה בין החיים לבין מנגנוני החיים מוחלטת,
וכמוה ההפרדה הקרובה אליה ,בין ההתפתחות — התכליתית ,לבין התורשה — הסיבתית.
מנגנוני החיים הם תנאי לחיים ,ואילו החיים עצמם מאופיינים בהתפתחות הכיוונית ,שאין להסבירה אלא
בקיומה של תכלית :ההתפתחות אינה מכוונת על ידי גורמים פיסיקו-כימיים קיימים מראש ,אלא מכוונת את
הפקתם ,דהיינו קודמת להם .לכך מתקשרת ההבחנה בין האורגני לבין המכני — במכני מתקיימים יחסי גרימה
הייררכיים וחד-כיווניים; באורגני מתקיימים יחסי גרימה הדדיים והפיכים.
פרופ' לייבוביץ כתב את ערך ה"חיים" באנציקלופדיה העברית ומשם גזור המשך המאמר הזה .אנו מפנים את המורים
אל ההגדרה הרחבה המופיעה במקור חשוב זה.
בהגדרתו נוגע לייבוביץ בהיבטים רבים המאפיינים יצור חי .למען הפשטות ,נמנה שלושה מאפיינים עיקריים.
א .היכולת להפיק אנרגיה.
ב .היכולת לייצר חומרים על בסיס תבנית ידע קיימת.
ג .הומיאוסטאזיס  -היכולת לשמור על סביבה פנימית קבועה השונה מהסביבה החיצונית.
כל יצור חי מקיים את כל שלושת המאפיינים האלה גם יחד.
לפני שנרחיב את הדיון בשלושה מאפיינים אלה חשוב להדגיש שפרופ׳ ליבוביץ התייחס בהגדרתו רק לצורות החיים
כפי שהן מוכרות על פני כדור הארץ .כל צורות החיים על פני כדור הארץ מבוססות על שרשרות פחמן (חומרים
אורגניים) ועל המים כממס .יחידת היסוד של קיומם של כל היצורים החיים על פני כדור הארץ היא התא .המדענים
לא הגיעו לידי הכרעה בשאלה של מהות החיים של שתי צורות טפיליות המתקיימות בתאים של יצורים חיים (אם
כי הם עצמם אינם בנויים מתאים):
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נגיפים ופריונים (שהם חלבונים בעלי כושר שכפול עצמאי ואשר עלו לכותרות עם גילויים כגורם למחלת הפרה המשוגעת).
אם רוצים להתייחס לאפשרות קיומם של חיים גם מחוץ לכדור הארץ ,נדרשת הגדרה רחבה יותר של מושג החיים.
מהי המשמעות של המאפיינים להגדרת חיים המופיעים בהגדרתו של פרופ' לייבוביץ?
א .היכולת להפיק אנרגיה
כל היצורים החיים המוכרים לנו מפיקים אנרגיה כימית לשם קיום התהליכים הכימיים והפיזיולוגיים השונים
בגופם .תהליך הפקת האנרגיה המוכר והנפוץ ביותר על פני כדור הארץ הוא תהליך הנשימה התאית שבו
מתפרקת מולקולה אורגנית (כמו למשל גלוקוז) למרכיביה .האנרגיה המתקבלת בתהליך הנשימה התאית
מאפשרת את קיומם של תהליכים לבניית מרכיבים של תאי הגוף.
תהליכים נוספים המשמשים להפקת אנרגיה הם תהליך התסיסה (פירוק חלקי של החומר האורגני ללא צורך
בחמצן) או חמצון של תרכובות גופרית או חנקן על ידי חיידקים.
ב .היכולת לייצר חומרים על פי תבנית ידע קיימת
מאפיין זה כולל בתוכו שני היבטים הקשורים לחומצת הגרעין שהיא החומר התורשתי ,מולקולת ה,DNA-
האוצרת בתוכה את המידע הדרוש ליצירת מגוון החומרים הבונים את גופו של היצור החי .כל היצורים החיים
על פני כדור הארץ מכילים בגופם חומצת גרעין .למולקולת ה DNA-מבנה דומה בכל היצורים החיים ,מתא של
מדוזה ועד לתא של האדם.
היבט אחד הוא שכפול ה .DNA-תהליך זה הוא חלק בלתי נפרד מתהליך הרבייה בכל היצורים החיים .בכל
תהליכי הרבייה המידע הגנטי משוכפל והעתקיו עוברים לצאצאים.
היבט שני הוא בניית חלבונים המבוססת על המידע הגנטי השמור ב .DNA-בהיבט זה הקוד הגנטי מתורגם
מתבנית אחת שבחומצת הגרעין לתבנית אחרת שמתבטאת במבנה של החלבונים.
שינויים בהרכב ה DNA-יוצרים את המגוון העצום של יצורים חיים על פני כדור הארץ.
ג .הומיאוסטאזיס :שמירה על סביבה פנימית קבועה שהיא שונה מהסביבה החיצונית
קיום חיים פירושו שמירה על סביבה פנימית קבועה .ביצורים חיים שגופם בנוי רק תא אחד המוקף קרום,
מבחינים בדרך כלל בהבדלים ניכרים משני צדי הקרום .ביצורים שגופם בנוי תאים רבים ,מבחינים לא רק
בתכונות שונות של הסביבה התוך תאית אלא גם בסביבה התוך גופית שהיא שונה מהסביבה החיצונית.
השוני עשוי להתבטא בחומרים המרכיבים כל סביבה ,בצפיפותם ובריכוזיהם .כך לדוגמה ,בגופם של כל היצורים
החיים יש מים .כל יצור חי חייב לשמור בגוף מים בריכוז שהוא שונה בדרך כלל מזה שבסביבה החיצונית .בדומה
למים ,יש עוד חומרים רבים שהיצורים החיים קולטים מהסביבה ושומרים אותם בגופם בריכוזים שונים מאלה
שבהם מוצאים אותם בסביבה (למשל מינרלים ומלחים).
אצל יצורים רבים (ובמיוחד אצל המורכבים שבהם) טמפרטורת הגוף שונה מזו של הסביבה החיצונית .בעלי
חיים הנמנים עם המחלקות של העופות ושל היונקים יכולים לווסת את טמפרטורת הגוף באמצעות תהליכים
פיזיולוגיים או התנהגותיים ולשמור על טמפרטורה תוך גופית בטווח קבוע פחות או יותר שהוא שונה
מהטמפרטורה החיצונית .בעלי חיים ממחלקות אחרות חייבים גם הם לשמור על סביבה פנימית קבועה אולם
האמצעים העומדים לרשותם הם לרוב התנהגותיים ולא פיזיולוגיים .אך היכולת לשמור על סביבה פנימית
קבועה היא מוגבלת .כשנוצרים בסביבה החיצונית תנאים קיצוניים ,מעבר ליכולת הוויסות והשימור של
היצורים החיים ,מנגנוני ההומיאוסטאזיס עלולים לקרוס ,דבר העלול להביא למוות.
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מאמר העשרה לפרק אנרגיה בעולמנו
מושגי יסוד בחשמל
כוח חשמלי ושדה חשמלי
מטענים חשמליים מפעילים כוח חשמלי זה על זה .מטענים חיוביים דוחים זה את זה ,מטענים שליליים דוחים זה את
זה ומטענים חיוביים מושכים ונמשכים למטענים שליליים .עוצמת הכוח תלויה בשני גורמים:
בגודל המטענים – ככל שכל אחד מן המטענים המשתתפים באינטרקציה הוא גדול יותר ,כך גדול יותר הכוח
החשמלי ביניהם.
במרחק שבין שני המטענים – ככל שהמרחק גדול יותר ,הכוח החשמלי קטן יותר.
יחידת המטען החשמלי היא הקולון ( .)Cהקולון הוא המטען של  6.25 x 1018פרוטונים.
אפשר לתאר את מנגנון הפעלת הכוח בצורה הבאה :כל מטען יוצר במרחב סביבו שדה חשמלי .כל מטען אחר,
שנכנס לשדה החשמלי של המטען הראשון ,מרגיש כוח חשמלי .אם כך ,שדה חשמלי הוא תכונה של אזור
במרחב ,המתבטאת בהפעלת כוח חשמלי על כל מטען חשמלי אחר שייכנס לאזור הזה.
לשדה החשמלי בנקודה מסוימת יש כיוון וגודל :כיוון השדה בנקודה הוא הכיוון של הכוח שיפעל על מטען
חיובי שיימצא בשדה בנקודה זו .על מטען חשמלי שלילי ,שיושם בנקודה זו ,יפעל כוח מנוגד לכיוון השדה .גודל
השדה נקבע לפי הגודל של הכוח שיפעל על יחידת מטען בנקודה האמורה .עוצמת השדה נמדדת ביחידות של
ניוטון (יחידות של כוח) לקולון (יחידות של מטען) .את הכוח מסמנים באות  .Fאת השדה מסמנים באות .E
שני מטענים חיוביים מפעילים כוח דחייה חשמלי זה על זה:
A
כוח חשמלי E

כוח חשמלי F

כאשר אין מטען בנקודה  Aעדיין יש שם שדה חשמלי:
A
שדה חשמלי E

כאשר ישימו מטען שלילי בנקודה  Aיפעל עליו כוח חשמלי נגד כיוון השדה:
A
כוח חשמלי F

כוח חשמלי F

שדה חשמלי E
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לשדה החשמלי יש עוצמה ויש כיוון .נוהגים לתאר את השדה החשמלי המצוי סביב מטען חשמלי ואת כיוונו
באמצעות קווי כוח .הכוח החשמלי שיפעל על מטען חיובי בנקודה כלשהי בשדה יהיה משיק לקו השדה בנקודה זו.
צפיפות קווי השדה מתארת את עוצמת השדה :קווי שדה צפופים מייצגים עוצמת שדה גבוהה וקווים רחוקים זה
מזה מסמנים שדה חלש :קרוב למטען הקווים צפופים ורחוק ממנו הם מרווחים.

נדרשת אנרגיה כדי ליצור שדה חשמלי באזור מסוים במרחב ,ולכן השדה החשמלי הוא בעל אנרגיה.
כאשר מטען חשמלי נע ממקום למקום ,השדה החשמלי שלו משתנה ,כך שקווי השדה החדשים יוצאים מן המקום
החדש של המטען .השינוי בשדה המקיף את המטען אינו מתרחש בו זמנית בכל מקום במרחב אלא מתפשט מן
המטען במהירות האור .מטען חשמלי אחר הנמצא בשדה של המטען הראשון שנע ,אינו מושפע מהתנועה של המטען
הראשון עד שהשינוי בשדה מגיע אליו .
א

ב

ג

דוגמאות לשדות שנוצרים סביב יותר ממטען אחד
מקרא לאיור:
א .קווי שדה סביב מטען חיובי אחד.
ב .קווי שדה סביב שני מטענים שווי גודל אך שוני סימן .הקווים יוצאים מהמטען החיובי ומסתיימים במטען
השלילי.
ג .קווי שדה סביב שני מטענים שווי גודל ושווי סימן.
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פוטנציאל חשמלי ומתח חשמלי
הפרש פוטנציאלים חשמליים נקרא גם מתח ונמדד בוולטים ( .)Voltהוא יכול ליצור זרם חשמלי .נברר מהו
הפוטנציאל החשמלי וכיצד הוא יכול ליצור זרם חשמלי.
לגוף הנמצא בשדה הכבידה של כדור הארץ (כלומר ,בסביבה שבה פועל כוח המשיכה של כדור הארץ) יש אנרגיה
פוטנציאלית כובדית (המכונה בספר התלמיד בשם אנרגיית גובה) .ככל שהגוף גבוה יותר יש לו אנרגיה פוטנציאלית
כובדית גדולה יותר .כאשר נשחרר ממנוחה גוף הנמצא במקום גבוה ( ,)Aוהוא בעל אנרגיה פוטנציאלית כובדית
גבוהה ,הוא יפול בהשפעת כוח המשיכה למקום נמוך יותר שבו יש לו אנרגיה פוטנציאלית כובדית נמוכה ( .)Bכאשר
הוא יפול הוא יאיץ ויצבור אנרגיית תנועה ,המכונה אנרגיה קינטית .אנרגיה פוטנציאלית כובדית הפכה אם כך
לאנרגיה של תנועה.
A

גוף גבוה ,בעל אנרגיה
פוטנציאלית כובדית גבוהה

B

גוף נמוך ,בעל אנרגיה
פוטנציאלית כובדית נמוכה

באופן דומה ,למטען חשמלי הנמצא בשדה חשמלי תהיה אנרגיה פוטנציאלית חשמלית :האנרגיה שיש למטען
חשמלי בגלל המקום שבו הוא נמצא בשדה החשמלי.
לדוגמה ,כאשר מטען חשמלי חיובי נמצא בנקודה  ,Aקרוב לכדור הנושא מטענים חשמליים חיוביים ,תהיה לו
אנרגיה פוטנציאלית חשמלית גבוהה .אם נשחרר את המטען הזה ממנוחה הוא ינוע ,בהשפעת כוח הדחייה החשמלי
של הכדור הטעון ,אל נקודה  Bשבה תהיה לו אנרגיה פוטנציאלית חשמלית נמוכה יותר .בזמן התנועה מנקודה A
לנקודה  Bהוא יאיץ וחלק מהאנרגיה הפוטנציאלית החשמלית שלו תהפוך לאנרגיה של תנועה.
A

מטען בעל אנרגיה
פוטנציאלית חשמלית
גבוהה

B

מטען בעל אנרגיה
פוטנציאלית חשמלית
נמוכה

לכל מטען חשמלי חיובי תהיה יותר אנרגיה פוטנציאלית חשמלית בנקודה  Aמאשר בנקודה  .Bלכן נוהגים לומר
שיש לנקודה  Aפוטנציאל חשמלי גבוה יותר מאשר לנקודה  .Bהפוטנציאל החשמלי הוא תכונה של הנקודה ולא
של המטען (הפוטנציאל מוגדר כיחס בין האנרגיה של מטען לבין גודל המטען ,כלומר האנרגיה ליחידת מטען,
הפוטנציאל נמדד ביחידות של וולט  .)Voltמטען חשמלי חיובי ינוע ,בהשפעת השדה החשמלי ,מנקודה בעלת
פוטנציאל חשמלי גבוה לנקודה בעלת פוטנציאל חשמלי נמוך.
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כדאי לשים לב לכך שמטען חשמלי שלילי (כמו האלקטרון למשל) ינוע בהשפעת אותו שדה מנקודה בעלת פוטנציאל
נמוך לנקודה בעלת פוטנציאל גבוה.
אם מצליחים ליצור הפרש פוטנציאלים בין שתי נקודות במרחב ,ינועו מטענים חשמליים מהנקודה האחת אל
השנייה .תנועת מטענים זו היא זרם חשמלי.
הפרש פוטנציאלים נקרא מתח חשמלי.
לכן מתח חשמלי יכול לגרום לזרם חשמלי.

זרם חשמלי
ניקח לדוגמה חומר מוליך ששני הקצוות שלו נמצאים בטמפרטורות שונות .במוליך תיווצר זרימה של אנרגיית חום
מהקצה שבו הטמפרטורה גבוהה אל הקצה שבו הטמפרטורה נמוכה .הזרם נפסק כאשר הטמפרטורה משתווה בשני
קצות המוליך.
מצב דומה נוצר במוליך ששני הקצוות שלו נמצאים בפוטנציאל חשמלי שונה .במוליך כזה נוצר הפרש פוטנציאלים
או – מתח חשמלי .מטענים חשמליים חיוביים יזרמו מהקצה שבו הפוטנציאל החשמלי גבוה יותר אל הקצה שבו
הפוטנציאל החשמלי נמוך יותר ,ומטענים שליליים יזרמו מן הפוטנציאל הנמוך לגבוה ,עד שיהיה שוויון פוטנציאלים
בין שני הקצוות.
כאשר עובר זרם חשמלי בתיל מוליך ,נוצרת במוליך תנועה של אלקטרונים שמטענם שלילי .הם ינועו במהירות
קבועה ובכיוון קבוע ,מהקצה שבו הפוטנציאל החשמלי נמוך יותר (הקוטב השלילי) אל הקצה שבו הפוטנציאל
החשמלי גבוה יותר (הקוטב החיובי).
(כדאי להעיר שמסיבות היסטוריות מוגדר כיוון הזרם החשמלי בפיזיקה ובהנדסה ,ככיוון תנועת מטענים חיוביים
במעגל ,כלומר מהפוטנציאל החיובי אל הפוטנציאל השלילי ,למרות שכיוון תנועת האלקטרונים הוא הפוך).
עוצמת הזרם החשמלי היא כמות המטענים שעוברים דרך חתך רוחב במוליך במשך שנייה אחת .עוצמת הזרם
החשמלי נמדדת ביחידות של אמפר (( .)Amperאמפר אחד הוא זרם שבו קולון אחד עובר דרך חתך של המוליך
בשנייה אחת).

מוליכים ומבדדים
כל חומר בנוי מאטומים .בכל אטום יש גרעין הבנוי מחלקיקים בעלי מטען חשמלי חיובי – פרוטונים ,ומחלקיקים
חסרי מטען חשמלי – נויטרונים .מסביב לגרעין נעים חלקיקים בעלי מטען חשמלי שלילי ,האלקטרונים.
האלקטרונים מקיפים את הגרעין במסלולים בעלי רדיוס קבוע .ככל שרדיוס המסלול גדול יותר כך האלקטרון רחוק
יותר מהגרעין וכך קטן יותר כוח המשיכה שבין האלקטרון והגרעין .באטומים של מתכות ,האלקטרונים המצויים
במסלולים החיצוניים קשורים בקשר חלש במיוחד לגרעין האטום .הם יכולים להשתחרר מהאטום ולנוע בתוך
המתכת בין האטומים .בגוף הבנוי מאטומים של מתכות קל לגרום לתנועה מסודרת של האלקטרונים על ידי מתח
חשמלי חיצוני .גופים העשויים אטומי מתכות הם מוליכים טובים .הם יכולים להוליך היטב זרם חשמלי וגם חום.
בחומרים אחרים כמו גומי או זכוכית ,האלקטרונים קשורים בחוזקה לגרעין האטום ואינם חופשיים לנוע בחומר.
חומרים כאלה הם מוליכים גרועים של חשמל ושל חום .הם מבדדים טובים.
(כדאי לציין שמוליכות ובידוד הן תכונות ברצף ולא מוליך  /מבדד .כך למשל גוף האדם איננו מוליך במתח של
סוללות אך מוליך לא רע בכלל במתח של  220וולט).
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מקור האלקטרונים במעגל החשמלי ומהירותם
כאשר תיל מוליך אינו מחובר למעגל חשמלי ,או כאשר יש מעגל חשמלי פתוח ,לא יכול להיווצר שדה חשמלי בתוך
התיל .האלקטרונים החופשיים במוליך נעים כל הזמן באופן אקראי לכל הכיוונים .לכל אלקטרון מהירות די גבוהה,
אך מהירות התנועה שווה בכל אחד מהכיוונים האקראיים ומשום כך המהירות הממוצעת היא אפס.
בין הקטבים בסוללה נוצר שדה חשמלי .קווי השדה מתוארים באיור ב.
כאשר מחברים את שני הקטבים באמצעות מוליך (איור א) עוברים קווי השדה דרך המוליך.
(בדרך כלל המוליך הוא מעגל חשמלי ולא מוט מתכת כמו זה המוצג באיור).

		

			
א

ב

כאשר סוגרים מעגל חשמלי נוצר שדה חשמלי בתוך התיל .האלקטרונים ממשיכים בתנועתם האקראית ,אך כעת
גם פועל עליהם כוח שמפעיל השדה החשמלי והם מתחילים להאיץ לאורך התיל (כיוון תאוצתם יהיה מנוגד לכיוון
השדה משום שהם בעלי מטען שלילי) .אך האלקטרונים אינם מצליחים לפתח מהירות גדולה משום שהם נתקלים
בתוך זמן קצר ביונים של המתכת (אטומים של המתכת שמהם הוצאו האלקטרונים החופשיים) שהם קבועים
במקומם .כתוצאה מההתנגשות מאבדים האלקטרונים חלק מאנרגיית התנועה שלהם וגם משנים את כיוון התנועה
שלהם .נוצר מצב שבו המהירות הממוצעת של כל האלקטרונים היא מהירות קבועה קטנה ,שיכולה להגיע לעשירית
המ"מ בשנייה ,לאורך התיל המוליך (בכיוון מנוגד לכיוון השדה)( .לכל אלקטרון בתוך התיל מהירות די גבוהה בכיוון
אקראי אך הממוצע הוא בכיוון התיל).
האלקטרונים מקבלים כל הזמן אנרגיה מהשדה החשמלי ,אבל מאבדים אנרגיה רבה משום שבתנועתם הם מתנגשים
ביוני המתכת .זהו המקור לחום שנפלט מהמוליך.
אם מקור המתח הוא מחולל מתח ,הזרם הוא זרם חילופין ,האלקטרונים למעשה אינם מתקדמים כלל .הם מתנודדים
בקצב קבוע הלוך ושוב סביב נקודות קבועות במרחב .תנודת האלקטרונים גורמת בין השאר לפליטת אור ולפליטת
חום מנורת להט.
הזרם החשמלי דומה לזרם של מים .כדי לשמור על זרם רציף של מים ,צריך להבטיח אספקה מתמדת של אנרגיה
שתניע את המים .כדי לשמור על הזרם החשמלי ,מקור המתח צריך לספק אנרגיה שתיצור תנועה רציפה של
אלקטרונים במעגל החשמלי.
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כדאי לציין שכמו שמשאבת מים איננה מייצרת מים ,אלא רק גורמת לתנועתם ,כך מקור המתח במעגל איננו מייצר
את האלקטרונים אלא רק מניע אותם .האלקטרונים הנעים במעגל הם אלקטרונים ששייכים למתכת של המוליכים
שבתוכו.

מה קובע את עוצמת הזרם החשמלי במעגל החשמלי?
עוצמת הזרם במעגל חשמלי תלויה במתח החשמלי ובהתנגדות המעגל.
ככל שהמתח החשמלי גבוה יותר ,יהיה גם הזרם החשמלי גדול יותר .המתח החשמלי נקבע על פי המקור (סוללה,
רשת החשמל).
עוצמת הזרם החשמלי במעגל מסוים תלויה לא רק במתח אלא גם בהתנגדות של המעגל למעבר הזרם דרכו .הדבר
דומה לזרימת מים בצינור גומי :עוצמת הזרימה תלויה בלחץ המים (המקביל למתח) ובהתנגדות של הצינור למעבר
מים דרכו.
התנגדות המעגל החשמלי תלויה בהתנגדות הסגולית של החומר שממנו בנוי התיל המוליך ,באורך המוליך ובעוביו.
ההתנגדות גדלה ככל שהמוליך ארוך יותר ,וקטנה ככל שהוא עבה יותר.
ההתנגדות הסגולית של החומר תלויה בסוג החומר ובטמפרטורה שלו .ככל שהטמפרטורה של המוליך גבוהה יותר,
ההתנגדות של המוליך גדולה יותר.
התנגדות חשמלית נמדדת ביחידות אוהם.
חוק אוהם מנסח את הקשר שבין המתח החשמלי ,התנגדות המעגל והזרם החשמלי:
מתח חשמלי (בוולט) = זרם חשמלי (באמפר)  Xהתנגדות חשמלית (באוהם)

מתח
זרם = התנגדות
התנגדות חשמלית ומכת חשמל
מכת חשמל נגרמת כאשר יש הפרש פוטנציאלים בין שני חלקים של הגוף .זרם חשמלי יעבור בין שני חלקים אלה
במסלול שבו ההתנגדות היא הנמוכה ביותר .מכת החשמל גורמת התחממות רבה של רקמות בגוף ומשבשת את
פעולתה התקינה של מערכת העצבים .היא עשויה אף לפגוע בקצב פעולת הלב או אף לגרום לדום לב.
עוצמת הזרם שיעבור בגוף תלויה במתח ובהתנגדות החשמלית של הגוף.
התנגדות הגוף משתנה בהתאם לרטיבותו:
אדם שבגדיו ספוגים במי מלח הוא בעל התנגדות נמוכה יחסית 1,000 ,אוהם בלבד.
לאדם שהעור שלו יבש מאוד ,התנגדות גדולה הרבה יותר 500,000 ,אוהם.
במצב רגיל ,כאשר העור אינו יבש מאוד ,ההתנגדות מגיעה ל 100,000-אוהם.
אם עומדים על קרקע יבשה ברגליים חשופות ,יש התנגדות גדולה בשטח המגע של כפות הרגליים עם הקרקע .במצב
זה ,אם ניגע בידיים חשופות במקור מתח של  220וולט ,יעבור זרם חזק דרך הגוף אך בדרך כלל הוא לא יגרום נזק
חמור .אך אם נעמוד ברגליים חשופות על רצפה רטובה ,תפחת ההתנגדות במידה רבה ,הזרם שיעבור דרך הגוף יהיה
גדול הרבה יותר ויכול לגרום מוות.
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מקורות לאנרגיה חשמלית
כדי שהזרם החשמלי במעגל יימשך ,צריך לשמור על מתח (הפרש פוטנציאלים) בין שני הקצוות של המוליך .לשם
כך נחוץ מקור מתח.
סוללות ומחוללי מתח (גנרטורים) הם מקורות מתח במעגלים חשמליים ומספקים זרם חשמלי קבוע במעגל .שני
המקורות מפרידים בין מטענים חשמליים חיוביים למטענים שליליים ויוצרים מתח חשמלי.
סוללות יוצרות זרם ישר – כאשר הקטבים של הסוללה מחוברים זה לזה בעזרת מוליכים או דרך מכשירים חשמליים,
נוצר מעגל חשמלי .האלקטרונים נעים במעגל בכיוון אחד מהקוטב השלילי של הסוללה אל הקוטב החיובי שלה.
מחוללי מתח  -מספקים מתח חילופין .האלקטרונים במעגל החשמלי משנים את כיוון התנועה שלהם :הם נעים
תחילה בכיוון אחד ואחר כך הופכים את כיוון התנועה שלהם .כיוון התנועה של האלקטרונים במחוללי מתח בארץ
משתנה  100פעמים בשנייה (תדירות מתח החילופין בארץ הוא חמישים הרץ ,כלומר חמישים מחזורים בשנייה .הם
נעים הלוך ושוב חמישים פעמים בשנייה ,או משלימים חמישים מחזורים בשנייה) .באופן זה הקוטב החיובי והקוטב
השלילי מתהפכים שוב ושוב מחיובי לשלילי ולהפך .נורות ומכשירי חשמל ממשיכים לדלוק בלי תלות בכיוון הזרם
ולכן מקבלים פעולה רצופה שלהם (ישנם מכשירים שדורשים לפעולתם זרם בכיוון אחד בלבד ואז צריך לדאוג
למעגל חשמלי שיישר את הזרם).
זרם חילופין מאפשר להעביר חשמל למרחקים ארוכים מאוד תוך איבוד חום קטן בהשוואה לחום האובד בזמן
העברת זרם ישר.

הסוללה
אנחנו משתמשים במונח סוללה (בטריה) למרות שהשם המדעי המדויק הוא – תא חשמלי.
תא חשמלי בנוי משני חצאי תא:
חצי תא ובו הקוטב השלילי ,האנודה.
חצי תא ובו הקוטב החיובי ,הקתודה.
בכל מחצית תא יש מתכת שונה הטבולה בתמיסת מלח (מים שמומסים בהם מלחים) .התאים מופרדים זה מזה.
הקשר ביניהם בתוך הסוללה נוצר באמצעות גשר מלח :גשר המלח מאפשר מעבר של יונים טעונים של מלח מחצי
תא אחד לחצי התא השני.
כאשר סוגרים את המעגל החשמלי ,אלקטרונים עוברים מהאנודה לקתודה ויוצרים זרם חשמלי.
המתח של הסוללה תלוי בסוגי המתכות הבונות את האנודה ואת הקתודה שלה ובאופי התגובות הכימיות
המתרחשות בכל חצי תא .בסוללות רגילות המתח הוא  .1.5Vכדי לקבל סוללה של  9Vמחברים בטור שישה תאים
חשמליים במתח של .1.5V
בסוללות ליתיום יש חומרים שהפעילות הכימית שלהם גדולה יותר ומתקבל מתח גבוה יותר. 3.4V ,
בסוללות יש תהליך של התפרקות עצמית ,פעילות כימית שקיימת גם כאשר הן אינן מחוברות למעגל חשמלי.
התפרקות זו קובעת את חיי המדף של הסוללות .אפשר להאריך את חייהן אם שומרים אותן בקור.
יש סוללות נטענות ,שאפשר לספק להן אנרגיה ולהטעין אותן מחדש לאחר שנוצלה כל האנרגיה שהייתה אגורה
בהן .השימוש בסוללות נטענות נפוץ מאוד .מוצאים אותן בטלפונים סלולריים ,במצלמות וידאו ,במצברים לרכב,
במנורות לשעת חירום ועוד.
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תא חשמלי הנוצר בסוללות
קתודה

אנודה

)Cu+2 (aq) +2e-  Cu (s

Zn(s)  Zn +2(aq( +2e-

קתודה

אנודה

מעבר אלקטרונים
גשר מלח
(מעבר יונים)

תמיסת
מלח

תמיסת
מלח

העברת אותות חשמליים בתיל מוליך
אותות חשמליים העוברים דרך קווי טלפון ודרך מוליכים ,נעים כמעט במהירות האור .השדה החשמלי (מלווה בשדה
מגנטי) הוא שנע דרך המוליך כמעט במהירות האור ונושא אנרגיה שגורמת לתנודות של האלקטרונים במוליך.
כאשר נגרמים שינויים בפוטנציאל החשמלי בקצה אחד של תיל מוליך ,השינויים האלה מועברים כגל של שינויים
בשדה החשמלי שבתיל ,עד לצד השני של התיל ואפשר לנצל אותם להעברת מידע ואנרגיה .כאשר אותות אלה
עוברים בתיל חשמלי ,האלקטרונים שבתיל אינם נעים איתם אלא רק מתנודדים כל אחד במקומו .את השינויים
בפוטנציאל החשמלי בצד השני של התיל המוליך אפשר להגביר ,ואז להופכם לגלי קול בטלפון או לתמונה על מסך
הטלוויזיה.

מגנטיות וכוחות מגנטיים
הכוח החשמלי והכוח המגנטי קשורים זה לזה ,ולכן התחום בפיזיקה העוסק בשניהם ובחקר הקשר ביניהם נקרא
אלקטרומגנטיות.
יש דמיון רב בין שני הכוחות ,החשמלי והמגנטי:
· שניהם פועלים ללא מגע.
חוזקו של הכוח המגנטי תלוי במרחק שבין המגנטים ,כפי שחוזק הכוח החשמלי תלוי במרחק שבין המטענים
החשמליים.
· בחשמל מטענים שווי סימן דוחים זה את זה ואילו מטענים שוני סימן מושכים זה את זה.
כך גם במגנטים :קטבים דומים דוחים זה את זה ואילו קטבים שונים מושכים זה את זה.
הדמיון הזה סיקרן ומשך מדענים במשך מאות בשנים ,שניסו למצוא קשר בין שתי התופעות .קשר כזה אכן נמצא
במאה ה־ ,19כפי שמתואר בספר התלמיד.
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מה יוצר את המגנטיות בתוך המגנט?
שלוש מתכות בטבע יוצרות מגנטים :ברזל ,ניקל וקובלט .האלקטרונים של האטומים שמצויים במגנט הם אלה
שיוצרים את השדה המגנטי .האלקטרונים נמצאים כל הזמן בשני סוגי תנועה :סביב גרעיני האטומים וסביב צירם
של האלקטרונים (מה שקרוי :ספין).
ברוב האטומים מסודרים האלקטרונים בזוגות והם נעים סביב הגרעין בכיוונים מנוגדים .לכן השדות המגנטיים
שהם יוצרים מבטלים זה את זה .בברזל (ובמידה מעטה יותר גם בניקל ובקובלט) יש זוגות אלקטרונים לא מזווגים
ולכן הם יוצרים שדות מגנטיים .כל אטום של ברזל הוא בעצם מגנט קטן (וכך גם ניקל וקובלט ,אם כי במידה פחותה
כאמור).
השדה המגנטי שיוצר כל אטום ברזל במגנט הוא חזק מאוד .הוא מפעיל את הכוח המגנטי שלו על אטומי ברזל
סמוכים לו במגנט וכך כולם מסתדרים באופן שצירי הסיבוב שלהם מקבילים והם מפעילים שדה מגנטי באותו
כיוון.
בגופים העשויים ברזל לא ממוגנט ,כמו מסמר למשל ,צירי הסיבוב של האטומים אינם מסודרים במקביל ולכן
המסמר אינו מתנהג כמגנט .אבל אפשר למגנט את המסמר :כאשר מעבירים מעליו מגנט ,מסתדרים צירי הסיבוב
של האטומים במסמר באותו כיוון והוא מתנהג כמגנט.
בדרך כלל אחרי שמרחיקים את המסמר מהמגנט ,גורמת השפעת הטמפרטורה של הסביבה לפירוק הסידור האחיד
של האטומים ותכונות המגנטיות נעלמות.
באיור אפשר לראות שלבים עוקבים בהתמגנטות של ברזל .החיצים מסמנים אזורים מגנטיים .הראש של כל חץ
מסמן קוטב צפוני ואילו הזנב – קוטב דרומי.
ממגנט ששוברים לשני חלקים ,מתקבלים שני מגנטים בעלי עוצמה שווה.

אפשר למגנט ברזל בכמה דרכים:
· להכניס פיסות ברזל לתוך שדות מגנטיים חזקים.
· לשפשף פיסות ברזל במגנט .תנועת השפשוף גורמת להכוונת השדה מגנטי בברזל.
אם מפילים את המגנט או מחממים אותו נחלש השדה המגנטי שלו.
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שדה מגנטי וקווי שדה מגנטי
מגנט יוצר שדה מגנטי במרחב שסביבו .אפשר לתאר את השדה המגנטי על ידי קווי שדה מגנטי .כיוונו של קו
שדה מגנטי מתאר את הכיוון שבו היה מתייצב מגנט קטן (למשל מחט מגנטית של מצפן) שהיה נמצא שם .באיור
מתוארים קווי שדה מגנטי סביב מגנט.

השדה המגנטי של כדור הארץ
כדור הארץ הוא מגנט ענק .צורת השדה המגנטי של כדור הארץ דומה לשדה שהיה נוצר אילו היו מעבירים מוט
מגנטי גדול דרך מרכז כדור הארץ.
כדאי לציין שהקטבים המגנטיים של כדור הארץ אינם הקטבים הגיאוגרפיים שלו (תזכורת  :הקוטב הגיאוגרפי הוא
קצה ציר הסיבוב של כדור הארץ) :הקוטב המגנטי הצפוני מרוחק  1,800ק"מ מהקוטב הגיאוגרפי .הקוטב המגנטי
הדרומי נמצא מדרום לאוסטרליה.
הקוטב
הגיאוגרפי
הצפוני

הקוטב
המגנטי
הדרומי

S

N
הקוטב
המגנטי
הצפוני
הקוטב
הגיאוגרפי
הדרומי

מדענים סבורים שמקור השדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ הוא בזרמים חשמליים שעוברים בליבה של כדור
הארץ .השדה המגנטי של כדור הארץ אינו יציב והוא השתנה במהלך תקופות גיאולוגיות שונות .התברר שכיווני
השדה המגנטי התחלפו עשרות פעמים .השדה המגנטי גם התאפס פעמים אחדות .תופעה זו מוכרת גם מכוכבי לכת
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אחרים .בשמש עצמה מתהפך השדה המגנטי כל  22שנים.
השדה המגנטי של כדור הארץ מגן עלינו מפני קרינה קוסמית שמגיעה מהחלל .קרינה זו מורכבת מאטומים שנתלשו
מהם אלקטרונים .חלק מהקרניים מצליחות בכל זאת להגיע לאזורי הקטבים של כדור הארץ .כאשר קרינה זו חודרת
אל האטמוספירה נוצרת התופעה של הזוהר הצפוני.

שדה מגנטי של תיל מוליך
סביב מטען חשמלי יש תמיד שדה חשמלי .כאשר המטען נע נוצר סביבו גם שדה מגנטי.
לשדה המגנטי סביב תיל מוליך נושא זרם ,יש צורה של עיגולים הולכים ומתרחבים שהמרכז שלהם הוא התיל
המוליך .פירוש הדבר הוא שמחט מגנטית קטנה (למשל המחט במצפן קטן) שנשים בקרבת תיל שזורם בו זרם,
תתייצב בכיוון מאונך לתיל (המחט תראה למעשה את ההשפעה המשותפת של השדה המגנטי של כדור הארץ ושל
השדה המגנטי של התיל).
כאשר מחליפים את כיוון התנועה של המטענים החשמליים במוליך מתהפך כיוונו של השדה המגנטי.
עוצמת השדה המגנטי קטנה ככל שמתרחקים מהתיל ,והיא תהיה גדולה יותר ככל שהזרם בתיל גדול יותר.

כאשר מכופפים את התיל המוליך ויוצרים ממנו לולאה ,מצטופפים קווי השדה המגנטי בתוך הלולאה .כאשר
מכופפים עוד יותר את התיל המוליך ויוצרים שתי לולאות מקבילות ,מצופפים עוד יותר את קווי השדה המגנטי
והוא מתחזק .עוצמת השדה המגנטי תגדל ככל שיגדל מספר הלולאות של התיל המוליך.
אם מכניסים מוט ברזל לתוך סליל של מוליך שעובר בו זרם חשמלי ,יתמגנט הברזל ויגביר את עוצמת השדה המגנטי
בתוך הסליל המוליך.
ניתן לראות שהשדה המגנטי סביב סליל דומה
לשדה המגנטי סביב מוט מגנט ,והם אכן מתנהגים
בצורה דומה .סליל שבו זרם מתנהג כמגנט ולכן
נקרא אלקטרומגנט.
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מחוללי מתח וזרם חילופין
כאשר מכניסים מגנט לתוך סליל של מוליך ,מושרה במוליך מתח חשמלי .המתח המושרה גדול יותר ככל שמספר
הליפופים של הסליל גדול יותר .גודלו של המתח המושרה תלוי גם במהירות שבה מכניסים את המגנט (ולמעשה
– את השדה המגנטי) לתוך הסליל .כאשר המגנט נמצא במנוחה במרכז הסליל אין מצב של שינוי בשדה המגנטי
שבסליל ולכן המתח המושרה מתאפס .כאשר מוציאים את המגנט מהסליל פוחת השדה המגנטי דרך הסליל .גם זה
הוא שינוי של השדה המגנטי ולכן גם במקרה זה יושרה מתח חשמלי בסליל .המתח החשמלי שיושרה הפעם יהיה
מנוגד בכיוונו למתח שהושרה בסליל כאשר הוכנס לתוכו המגנט .תופעה זו של יצירת מתח חשמלי בסליל על ידי
שינוי השדה המגנטי בתוך הסליל נקראת בשם השראה מגנטית.
הגדלת התדירות של השינויים בכיוון השדה המגנטי (כלומר תדירות ההכנסה וההוצאה של המגנט מהסליל) מגדילה
את המתח המושרה בסליל.

גם סיבוב של הסליל בתוך השדה המגנטי של המגנט יגרום לשינוי של מספר קווי השדה המגנטי העוברים דרך
הסליל ,וגם במקרה כזה יושרה מתח חשמלי בסליל.
במחוללי מתח מסוג דינמו ,מסובבים סליל של תיל מוליך בתוך שדה מגנטי קבוע .משקיעים אנרגיית תנועה
כדי לסובב את הסליל החשמלי ומפיקים חשמל .במחוללי מתח מהסוג הנפוץ בתחנות כוח מסובבים מגנט
(אלקטרומגנט) בתוך לולאות של סליל וכך מושרה מתח חילופין בסליל.

גלים אלקטרומגנטיים
ראינו שזרם חשמלי מוקף בשדה מגנטי .כאשר משתנה הזרם החשמלי משתנה גם השדה המגנטי .שדה מגנטי
משתנה משרה בסביבותיו שדה חשמלי משתנה .קיימת גם התופעה ההפוכה :שדה חשמלי משתנה יוצר שדה מגנטי
משתנה.
כשהשדה חשמלי והשדה המגנטי משתנים כל הזמן הם בונים זה את זה ויוצרים גלים אלקטרומגנטיים המתפשטים
מהזרם החשמלי כלפי חוץ.
השדה החשמלי והשדה המגנטי בגל האלקטרומגנטי מאונכים זה לזה ושניהם מאונכים לכיוון ההתקדמות של הגל
האלקטרומגנטי.
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השדה החשמלי והשדה המגנטי בגל אלקטרומגנטי מאונכים זה לזה

יש סוגים שונים של גלים אלקטרומגנטיים הנבדלים זה מזה בתדירותם :מספר מחזורי הגל העוברים על פני נקודה
מסוימת בשנייה.
מבטאים את תדירות הגלים ביחידות של הרץ :מספר מחזורים בשנייה.
אורך הגל הוא המרחק שבין שני שיאים סמוכים של הגל.
טווח התדירות של כל הסוגים של גלים אלקטרומגנטיים נקרא בשם הספקטרום האלקטרומגנטי.
המהירות של כל סוגי הגלים האלקטרומגנטיים בריק היא מהירות האור.
כפי שאפשר לראות באיור ,קרני גאמא וקרני  Xהן בעלות התדירות הגבוהה ביותר (הן הגלים הקצרים ביותר) .גלי
רדיו הם בעלי התדירות הנמוכה ביותר (הם הגלים הארוכים ביותר).
תחום האור הנראה תופס רק חלק קטן ביותר מהספקטרום האלקטרומגנטי.

הספקטרום האלקטרומגנטי
גלי רדיו גלי מיקרו קרינה תת־אדומה

האור הנראה

קרינה על־סגולה

גלי X

גלי גמא

תדירות הגלים ,הרץ
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מאמרי העשרה לפרק :חיים בסביבה
על התאמה (אדפטציה) ,שונות (ואריאציה) ואבולוציה באמצעות הברירה
הטבעית
אחת התופעות המעניינות ביותר המתגלות לעיני המתבונן בעולם החי היא התאמת היצורים החיים לסביבתם.
התאמה זו מתבטאת במבנה גופם של היצורים החיים ,באורח חייהם ובדפוסי ההתנהגות שלהם .ההתאמה (המכונה
בלשון המדענים אדפטציה) ,היא תוצאה של תהליכי ברירה טבעית שהתקיימו במהלך מיליוני שנים וממשיכים
להתקיים גם כיום ,והם חלק בלתי נפרד מתהליכי התפתחותם של היצורים החיים  -האבולוציה.

האבולוציה  -רקע היסטורי
בנובמבר  1859פירסם צ'רלס דרווין את ספרו "על מוצא המינים בדרך הברירה הטבעית ,או השתמרותם של גזעים
מועדפים במאבק לחיים" .ספר זה נחשב כיום אחד מספרי המדע הגדולים בכל הזמנים .במהלך חייו של דרווין
פורסמו שש מהדורות של ספר רב חשיבות זה ,ובכל מהדורה הכניס דרווין תיקונים ושינויים .כך למשל הכניס
במהדורה השישית את המושג "הישרדות הכשירים ביותר" .רוב העותקים של הספר שאפשר להשיג היום מבוססים
על מהדורה זו.
הספר עורר מחלוקת רבה מיד עם פרסומו ,למעשה המחלוקת המדעית הבינלאומית הראשונה בהיסטוריה .עיקר
הביקורת כוונה כלפי הרעיון שכל היצורים החיים נוצרו באמצעות תהליכים טבעיים ואינם תוצר של בריאה חד
פעמית .היו שהאשימו את דרווין בכך שלמעשה הוא הרג את רעיון האל .הוויכוחים הרבים היו והינם עד היום נחלתם
לא רק של מדענים אלא של כלל הציבור.
אין ספק שלרעיונותיו של דרווין הייתה השפעה חברתית ומדעית מכרעת במאה ה 19-ויש המכנים את השינויים
האלה בשם "המהפכה הדרוויניסטית" .אלא שרבים מהרעיונות של דרווין לא היו חדשים .עוד לפני דרווין היו מדענים
ופילוסופים שסברו ,בניגוד למקובל בתקופתו ,שהיצורים החיים לא נוצרו באופן ישיר עקב רצונו של הבורא ובאו
לעולם כשהם מותאמים באופן מושלם לתנאים השוררים בו .שניים מהבולטים בין מדענים אלה היו ז'ן בפטיסט
לֶ ָמ ְרק ( )1829-1744וארסמוס דרווין ,סבו של צ'רלס דרווין ( .)1802-1731הם טענו שהיצורים החיים נוצרו באופן
ספונטני מחומרים אנאורגניים והמשיכו להתפתח באופן הדרגתי (אבולוציה) כהתאמה (אדפטציה) לסביבות
חיים שונות .שניהם סברו שהשינויים נרכשו על ידי שימוש או אי שימוש באיברים שונים של הגוף וכי השינויים
האלה עברו בתורשה לצאצאיהם (תפיסה הקרויה כיום בשם  -הורשת תכונות נרכשות) .חידושו הגדול של צ'רלס
דרווין היה בגיבוש תורה מסודרת המבוססת על מבנה ידע עובדתי מהימן ,שנתנה הסבר כולל לתהליכי ההתפתחות
בטבע .דרווין טען שהמינים בטבע מתפתחים באופן הדרגתי וטבעי וברצף מצורות פשוטות לצורות מורכבות
יותר  -תהליך האבולוציה .כל התכונות של כל פרט עוברות בהורשה מדור לדור .בכל מין בטבע קיימת שונות
(וריאביליות) בכל תכונה והיא מאפשרת התאמות לתנאים הקיימים בסביבה ומובילה ליצירת צורות מתמחות
יותר ויותר .התפתחות של מצבור תכונות השונות מאלה של התכונות המקוריות יכולה להוביל להתפתחות מינים
חדשים (עיקרון ההסתעפות ויצירת עץ החיים על פי דרווין) .עוד טען דרווין שבטבע מתחולל מאבק על ההישרדות
(תחרות) ורק היצורים המותאמים ביותר מצליחים לשרוד ולהעמיד צאצאים .החלשים יותר נוטים למות ראשונים.
כאשר מהלך כזה חוזר על עצמו פעמים רבות עוברים היצורים החיים התאמה (אדפטציה) באופן הטוב ביותר לתנאי
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הקיום בסביבתם .דרווין כינה תפיסה זו בשם "הברירה הטבעית" (בדומה ל"ברירה המלאכותית"  -הרחקת פרטים
גרועים ובחירה בפרטים הטובים יותר לצורך הכלאות ,שיטה שבה נוקטים החקלאים להשבחת צמחים ובעלי חיים
מבויתים) .למינים של יצורים חיים שיש בהם גיוון רב יותר יש יתרון ,על פי התפיסה של הברירה הטבעית ,משום
שהמגוון מאפשר התאמות רבות יותר והסתעפות למינים חדשים .דרווין לא התנגד לתפיסה של הורשת תכונות
נרכשות ואף שילב אותה לצד התפיסה של הורשת תכונות גנטיות.
עם פרסומו של הספר מוצא המינים ,תמכו רבים בתורתו של דרווין ,לצד מבקרים שטענו שיש לתיאוריה שני
חסרונות מדעיים בולטים :לא היה הסבר מניח את הדעת למנגנון שבאמצעותו פועלת הברירה הטבעית .עבודתו
של יוהן גריגור מנדל (נזיר גרמני שחי בשנים  .1884-1822מנדל ביצע ניסויים מבוקרים בצמחים וניסח חוקים
ששימשו בסיס להתפתחות מדע הגנטיקה) לא הייתה מוכרת כנראה לדרווין ומבנה ה DNA-התגלה רק באמצע
המאה ה ;)20-לא היו הוכחות להתפתחות הרציפה וליצירת הסתעפויות .המאובנים שנמצאו לא סיפקו מידע על
התפתחות רציפה והיו שטענו שהאבולוציה מתפתחת בקפיצות וכי קיימת אפשרות שיצורים חיים שונים מתפתחים
בקווים אבולוציוניים מקבילים ודומים זה לזה אך אין אב משותף לכולם (בניגוד למבנה העץ המסתעף שהציע דרווין
ומקובל גם היום).
אחרי הצלחתה הגדולה בתחילת דרכה ,נדחתה התיאוריה של דרווין במחצית הראשונה של המאה ה 20-ואילו
התיאוריה של לֶ ָמ ְרק הייתה המקובלת יותר .במחצית השנייה של המאה ה ,20-במקביל לחגיגות המאה לפרסום
מוצא המינים בשנת  ,1959יצרה קבוצה של מדענים סינתזה חדשה בין הגנטיקה של המאה ה 20-והרעיונות של
דרווין .הם סברו שמוטציות אקראיות (שינויים בהרכב ה )DNA-המופיעות בכרומוזומים יוצרות מאגר של שונות
בגנים המשמש חומר גלם לפעולתה של הברירה הטבעית .העדפת גן מסוים בתנאי סביבה משתנים יכולה להגדיל
את שכיחותו באוכלוסייה של מין מסוים ולהביא לשינוי בתכונה המקודדת על ידי אותו גן בקרב פרטים השייכים
לאותו מין .מינים חדשים מתפתחים בתנאים של בידוד גיאוגרפי מאוכלוסיית האם ,או כאשר נוצרים הבדלים
בעונות הרבייה או בתכונות התנהגותיות (פעילות יום לעומת פעילות לילה למשל) .החוקרים טענו שצורות המעבר
בין מינים לא השתמרו במאובנים ולכן קשה להוכיח שיש השתנות רציפה אך זו קיימת.
המידע שאספו דרווין וחוקרים שבאו אחריו על הפרושים באיי גלפאגוס סיפק הוכחה טובה לטענות אלה .באיי
הגלפגוס התפתחו מינים רבים של פרושים שנבדלו זה מזה בצורת המקור שלהם .כל מין של פרושים עבר התאמה
לסוג מסוים של מזון וכך נוצר גיוון של מינים כשכל אחד מהם מותאם למזון שונה .דוגמה נוספת סיפק עש הפלפל
באנגליה שקיים בטבע בשתי צורות :אחת שחורה (המוטציה) ואחת מנומרת בשחור לבן .קשה להבחין בעשים
לבנים כשהם מצויים על גזעיהם הלבנים של עצי אלון .אבל באזורים תעשייתיים שבהם האוויר מזוהם השחירו
גזעיהם של עצי האלון וקל היה להבחין בעשים הלבנים בעוד העשים השחורים היו מוסווים היטב .הציפורים אכלו
את העשים הבולטים לעין :באזורים נקיים נטרפו העשים השחורים בעוד באזורים מזוהמים נטרפו העשים הלבנים.
וכך באזורים נקיים שרד הזן הלבן של העש ואילו באזורים מזוהמים שרד הזן השחור .זו הייתה הוכחה לכך שהברירה
הטבעית יכולה לשנות את השכיחות של גנים מסוימים באוכלוסייה של מין מסוים .דוגמה זו הפכה לקלאסיקה
ומשמשת עד היום להדגמת המנגנון של הברירה הטבעית.
בתחילת המאה ה 21-תופסים רעיונותיו של דרווין מקום מרכזי במדע הביולוגיה ,בעיקר עיקרון הברירה הטבעית.
אך הוויכוחים לא תמו ,ולצד תומכים רבים יש עדיין רבים שמבקרים את תורת האבולוציה של דרווין אם משום שהם
טוענים שאי אפשר להוכיחה ,ואם משום שהם מתנגדים לעצם רעיון האבולוציה המנוגד לרעיון הבריאה האלוהית.
יש גם התעוררות מחודשת של התומכים בתורתו של למרק  -תורשה של תכונות נרכשות ,הטוענים שדרך תורשה זו
שרירה וקיימת לצד תורשה גנטית.
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ענף חדש ומתפתח ,תורשה אפיגנטית (אפיגנטיקה = מעל לגנים ,בנוסף לגנים) ,עוסק בדיוק בזה :שינויים מסוימים
שחלים בתאי הגוף של הפרט במהלך חייו (ולא שינויים בתאי המין המשתתפים בתהליך הרבייה) יכולים לעבור,
בדרכים מסוימות ,לצאצאיו .התיאוריה של התורשה האפיגנטית אינה באה להחליף את הגנטיקה המוכרת לנו ואת
תיאוריית האבולוציה של דרווין ,אלא להאיר היבטים ביחסי הגומלין של הפרט עם הסביבה ,בעיקר ברמה הגנטית,
ולבחון כיצד שינויים ברמה הגנטית ,החלים במהלך חייו של הפרט ,יכולים לעבור לצאצאיו.

תורת האבולוציה של דרווין  -על רגל אחת...
דרווין ביסס אם כן את תורתו על עקרון הברירה הטבעית הקשור בשלושה מרכיבים מרכזיים :שונות (ואריאציה),
התאמה (אדפטציה) ותורשה.
עקרון השונות מתייחס לכך שבקרב הפרטים של כל מין יש הבדלים בכל אחת מהתכונות שלהם ,כמו למשל גודל
וצורה של איברים שונים .מצליחים לשרוד אותם פרטים שהתכונות שלהם מותאמות טוב יותר לתנאי הסביבה,
כמו למשל בעלי ריאות גדולות המסוגלים לנשום זמן ארוך יותר מתחת למים ,בעלי קוצים חדים יותר המרחיקים
טורפים ,בעלי כושר ריצה טוב המצליחים להתחמק מטורפיהם ,או טורפים הרצים במהירות רבה יותר .לעתים בא
לידי ביטוי יתרונן של תכונות מסוימות ,כאשר חלים שינויים בתנאי הסביבה עקב תהליכים טבעיים (שינויים בכמות
המים הזמינים עקב שינויים בכמות המשקעים ,שריפה שפורצת עקב מכת ברק וכו') ובעקבות התערבות האדם (כמו
למשל זיהום האוויר) .מכיוון שהתכונות עוברות בתורשה ,הפרטים שמצליחים לשרוד יורישו את התכונות שלהם
לצאצאיהם וכך עם הזמן התכונות שלהם נעשות שכיחות יותר באוכלוסייה של אותו מין.
חשוב להדגיש שהיצורים החיים אינם בוחרים להשתנות ואינם מתאימים את עצמם באופן פעיל לסביבת החיים
שלהם .אף יצור חי אינו יכול להחליט שעליו להצמיח פרווה ארוכה או קצרה יותר ,בצבע שונה או לגדל זנב ארוך.
השונות בין הפרטים של כל מין נובעת מתכונה שעברה אליהם מהוריהם במהלך הרבייה המינית (החלפת גנים בין
זוג הורים ויצירת פרט חדש ,בעל מטען גנטי שונה משל הוריו) ,או בעקבות שינויים גנטיים  -מוטציות שהתרחשו
אצל הפרט ואותן יוריש גם לצאצאיו.
תהליך האבולוציה גורם ,לעתים ,לבעלי חיים ולצמחים שונים להתפתח בדרכים דומות ולפתח התאמות דומות ,כך
שהם נראים לנו דומים .למשל :בעלי חיים שונים המתקיימים במים פיתחו מבנה גוף הידרודינמי ,שהוא המתאים
ביותר לתנועה מהירה במים .התעופה התפתחה גם בחרקים (יתושים ,זבובים ,חיפושיות) ,גם בעופות ואפילו ביונקים
 עטלפים .התפתחות התעופה חלה בכל אחת מקבוצות אלה בנפרד ,בתהליך הברירה הטבעית ,שברר את המתאימיםביותר לסביבתם .אבולוציה כזו ,של התפתחות תכונות דומות בקבוצות שונות של יצורים ,קרויה אבולוציה מתכנסת.

ההיסטוריה המקוצרת של דרווין
צ'רלס דרווין נולד באנגליה ,בשנת  .1809כנער ,הוא היה תלמיד בינוני ומטה .לימודי ההיסטוריה והיוונית בבית הספר
לא עניינו אותו ,אך כבר מגיל צעיר הוא התעניין מאוד בכל הקשור לטבע .בחופשות הקיץ המשפחתיות בילה דרווין בחיק
הטבע ,טייל על שפת הים ונהג לאסוף צדפים ,סלעים וחרקים .אחיו של דרווין ,ארסמוס ,בנה מעבדת כימיה קטנה בחצר
הבית ,שבה עסקו השניים בניסויים ובה למד צ'רלס הצעיר כיצד לערוך מחקר מדעי מסודר.
אביו של דרווין ,רופא במקצועו ,ציפה מהנער להמשיך בדרכו .אולם ,גם באוניברסיטת אדינבורו באוסטרליה ,שאליה נשלח
דרווין בגיל  ,16הוא לא השקיע בלימודיו והמשיך להתעניין רק בדברים ששבו את דמיונו .דרווין בילה זמן רב במוזיאון
הטבע של אדינבורו ,למד לפחלץ בעלי חיים ותחת חסותו של אוצר המוזיאון למד בוטניקה וכן אנטומיה של בעלי חיים
וערך רשימות תצפית מדויקות .זואולוג שפגש באותה תקופה לימד אותו כיצד לערוך תצפיות בטבע.
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לאחר שנתיים באוניברסיטה התייאש אביו של דרווין מלימודיו והחליט לשלוח אותו לבית ספר לכמרים באנגליה.
שם פגש דרווין את ג'ון סטיבנס הנסלו ( ,)John Stevens Henslowפרופסור לביולוגיה ,שלימד אותו רבות על
זואולוגיה ,בוטניקה ,גיאוגרפיה ועוד .דרווין החליט סוף סוף מה הוא רוצה לעשות בחייו :להיות חוקר טבע .הנסלו,
שהתרשם מכישרונו של דרווין ,ארגן לו מקום לצדו בספינה “ביגל״ ,שיצאה לערוך סקר מדעי בפטגוניה ובארץ האש,
לחקור את חופי צ׳ילה פרו ולבקר בכמה מאיי האוקיינוס השקט .לדרווין הוצע לשמש חוקר טבע ללא שכר ובן לוויה
לקברניט .כך ,בשנת  ,1831יצא דרווין ,כשהוא בן  ,22חוקר צעיר ונחבא אל הכלים ,למסע שישנה את חייו ואת
ההיסטוריה של המדע.

מסעה של ה"ביגל"
מסעה של ה"ביגל" עבר דרך חופי ברזיל עם יערות הפרא שלהם ,בהם בילה דרווין שבועות אחדים וגילה עולם מופלא
שלא הכיר .בהמשך מסעו חקר דרווין את החי ,הצומח והגיאולוגיה של אזורים נרחבים בדרום אמריקה .דרווין
הקפיד לאסוף צמחים ובעלי חיים ומילא בהם את הספינה ומכל נמל שבו עגנו שלח חלק מממצאיו לאנגליה.
ה"ביגְ ל" לאיי גָ לַ ּ ָפגוֹ ס ,השוממים מאדם ,הצחיחים והעניים יחסית במגוון יצורים יחסית
כאשר הגיעו דרווין וצוות ִ ּ
ליבשת ,התעוררה מאוד סקרנותו של דרווין .באיים התגלו לדרווין יצורים רבים שאף חוקר לא נתקל בהם לפניו:
לטאות ענק ,צבי יבשה כבירים ,סרטנים מוזרים ועוד ועוד .בבוחנו את עולם החי בגלפגוס ,דרווין שם לב לעובדה
המפתיעה כי בעלי החיים בגלפגוס שונים מאוד מקרוביהם החיים באמריקה הדרומית .דרווין חקר מספר רב של
צמחים ובעלי חיים והבחין ,כי למרות שהאיים היו זהים באקלימם ובסוג הקרקע שלהם ,בכל אי חיו בעלי חיים
וצמחים מיוחדים לו .בין אלה היו מיני פרושים (ציפורי שיר) ,אשר היה ברור לדרווין כי הם שייכים לאותם סוגים ,אך
בכל אי מצא דרווין פרושים שונים מעט .דרווין גילה שאותה תופעה קיימת גם בלטאות ,צבים ושבלולים.
לאחר שעזבה ה"ביגל" את איי גלפגוס ,היא חצתה את האוקיינוס השקט .תקופת השיט הארוכה שנדרשה לחציית
אלפי הקילומטרים של האוקיינוס השקט סיפקה לדרווין זמן רב למחשבה .מאז עזב את אנגליה ,כמעט שלוש שנים
לפני כן ,הפך דרווין לחוקר טבע מנוסה .הוא התמקד בתצפיות גיאולוגיות ואקולוגיות ,באיסוף מדגמים של בעלי
חיים ומאובנים ובקריאה מעמיקה של ספרי המדע שנטל עמו .כעת החל דרווין לתהות מדוע יצר הטבע מינים שונים
של יצורים ,הקרובים זה לזה מבחינה טקסונומית ,והושיב אותם באיים סמוכים.

כיצד עלה במוחו של דרווין רעיון האבולוציה?
דפי יומנו של דרווין מספקים לנו אשנב הצצה אל מחשבותיו ,בתקופת המסע ולאחריו.
בתקופה המדוברת ,ההנחה המדעית הייתה שמיני היצורים הרבים מתקיימים בעולם מיום בריאתו .באותו שלב גם
דרווין לא הטיל בכך ספק.
כשחזר דרווין ממסעו הוא החל למיין את האוספים העצומים שצבר ,לחקור את הדוגמאות שאסף ולנתח את
ממצאיו .דרווין מיקד את תשומת לבו בהבדלים הקטנים בין הפרושים של האיים השונים בגלפגוס :הפרושים היו
דומים מאוד זה לזה ,אך בכל אי הם נראו קצת אחרת ,העדיפו מזון שונה וכדומה .דרווין תהה :האם ייתכן שהסביבה
משפיעה על היצור החי ומשנה אותו? ואם כן ,כיצד? כיצד צמח או בעלי חיים יכולים לשנות את צורתם או את
התנהגותם? למרות הספקות והתהיות ,דרווין הסיק מסקנה נועזת ומהפכנית :יצורים חיים מסוגלים להשתנות כדי
להתאים את עצמם לסביבת החיים שבה הם חיים!
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דרווין הבין שאולי הוא עומד בפני גילוי מדהים .הוא הבין שממצאיו עשויים לענות על השאלה עתיקת היומין
כיצד נוצרו היצורים החיים .הוא גם הבין שהממצאים שלו סותרים את הכתוב בתנ"ך ,ומוכיחים כי היצורים החיים
לא נוצרו כפי שהם כיום ,אלא התפתחו במהלך ההיסטוריה .גם כשדרווין היה בטוח שזה אכן קורה ,יצורים חיים
משתנים ,הרי שבשלב זה לא היה לו רעיון על המנגנון העומד מאחורי שינויים אלה .למציאת מנגנון זה הקדיש דרווין
את  22שנות חייו הבאות.
במהלך חקירת הממצאים שהביא ממסעותיו עשה דרווין דבר נוסף :אסף יונים וגידל אותן .דרווין רכש יונים מכל
הזנים שיכול היה להשיג ,גידל אותן והתבונן בהתנהגותן .דרווין שם לב כי למרות שמוצאן של כל יוני הבית הוא
ביונת הסלעים ,הרי שהזנים השונים נבדלים מאוד אלה מאלה ,בעקבות מאות שנים של טיפוח על ידי האדם וברירה
מלאכותית .דרווין תהה :הייתכן שהתפתחות טבעית חלה לא רק באיים מבודדים ורחוקים אלא גם כאן ,ממש לנגד
עיניו?
דרווין החל לחבר סדרה של רשימות ,לה הוא קרא "על השתנות המינים" .ברשימות אלה תיאר דרווין את ממצאי
המאובנים בדרום אמריקה ,שהצביעו על השתנות הדרגתית של המינים .ברשימות אלה דרווין מציע כי באיי גלפגוס
עברו פרטים שמקורם במין אחד שינויים רבים ,עד שהפכו למינים שונים .אולם ,כיצד זה קורה?
ההשראה להבנת הדרך שבה האבולוציה עובדת באה לדרווין בעקבות קריאת כתביו של הכלכלן תומאס מלתוס.
מלתוס טען כי אוכלוסיית העולם ממשיכה לגדול כל הזמן ,אך יש גבול לכמות המזון והמשאבים שכדור הארץ יכול
לספק .לכן ,בעתיד ,על פי מלתוס ,המזון על פני כדור הארץ לא יספיק לכל בני האדם ,בני האדם ייאבקו ביניהם על
המשאבים  -אוכל ,מים ,בני זוג ,מקום מגורים וכו'  -ורק החזקים ביותר או המוצלחים ביותר יצליחו לשרוד.
דרווין הבין מיד כי דבריו של מלתוס נכונים לא רק לגבי בני האדם בעתיד אלא לגבי כל היצורים החיים  -בעבר
ובעתיד .ב"מלחמת הקיום" משתתפים כל היצורים החיים  -מתולעת ועד פיל  -ורק חלקם ,המוצלחים ביותר,
מנצחים .הם שורדים ומעמידים צאצאים.
דרווין גם הבין כי המנצחים אינם מנצחים באופן מקרי ,אלא בגלל שיש להם תכונות מיוחדות ,שבזכותן הם מתאימים
יותר לסביבה שבה הם חיים.
מחשבתו של דרווין הושפעה גם מהיכרותו עם עבודתם של מגדלי צמחים ובעלי חיים .המגדלים מכליאים זכרים
ונקבות לפי בחירתם ,ומתוך הצאצאים הנוצרים מהכלאות אלה בוחרים את בעלי התכונות הרצויות להם :רגועים יותר,
בעלי פרווה ארוכה יותר ,פוריים יותר וכו' .כלומר ,המגדלים בוררים את המתאימים ביותר .ומי בורר את הצאצאים
בטבע? תנאי הסביבה הם שבוררים את בעלי התכונות המתאימות ביותר לסביבה ,ורק הם שורדים .למנגנון זה קרא
דרווין "ברירה טבעית" (בניגוד ל"ברירה מלאכותית" ,שאותה מבצעים המגדלים בעלי חיים וצמחים).
דרווין לא מיהר לפרסם את רעיונותיו .את ספרו מוצא המינים הוא פירסם רק בשנת  22 ,1859שנים לאחר שחזר
ממסעו .הספר עורר סערה גדולה ,וכל המהדורה הראשונה נמכרה ביום אחד!

הצוואר הארוך של הג'ירפה  -הסבר לתופעה על פי תורתו של דרווין בהשוואה לתורתו
של ֶל ָמרְ ק
איך נוצר הצוואר הארוך של הג'ירפה? על פי דרווין ,מתבטא כאן עקרון השונות (ואריאציה) .נתאר לעצמנו למשל
את האב הקדמון של הג'ירפה :יונק בעל ארבע רגליים ,בעל צוואר קצר ,שניזון מהעלים הירוקים של העצים בסביבתו.
ג'ירף שהיה בעל צוואר ארוך מעט יותר ,יכול היה להגיע לעלים ירוקים גבוהים יותר על העץ ,שאליהם לא יכלו להגיע
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ג'ירפים אחרים .בימים כתיקונם ,של גשמים רבים ומזון רב ,לא היה לג'ירף הגבוה יתרון .ואולם ,בשנה שחונה נוצר
מחסור בעלים ירוקים ולג'ירף הגבוה יותר היה יתרון ניכר .הוא הצליח להשיג יותר מזון מחבריו .הצוואר הארוך
הקנה לג'ירף יתרון בתחרות עם בני מינו בתנאים של מחסור במזון בגלל מיעוט גשמים .יתרון זה התבטא בכך
שייתכן שהוא שרד והצליח להעמיד צאצאים ,בעוד רבים מהג'ירפים האחרים לא שרדו בתקופה הקשה ולא העמידו
צאצאים .מכיוון שאורך הצוואר הוא תכונה שעוברת בתורשה ,העביר הג'ירף את תכונת הצוואר הארוך לצאצאיו
ומכיוון שהוא העמיד צאצאים בעוד רוב הג'ירפים האחרים לא שרדו ,התכונה של צוואר ארוך נעשתה נפוצה יותר
באוכלוסיית הג'ירפים .אנחנו רואים שתכונה שמקנה יתרון לבעליה ,מאפשרת לו לשרוד כאשר התנאים משתנים,
והוא מצליח להעמיד יותר צאצאים מאחרים .כך עוברת התכונה החדשה ,המתאימה יותר לסביבה המשתנה ,מדור
לדור .כך פועל המנגנון של הברירה הטבעית ונבחרים הפרטים המתאימים ביותר לתנאי הסביבה ,במקרה זה -
הג'ירף שצווארו היה ארוך וסייע לו להגיע להשיג די מזון  -עלים ירוקים ,גם בשנה שחונה.
על פי למרק ,צאצאים יורשים תכונות שנרכשו על ידי הוריהם .למשל ,הג'ירפים הראשונים ,בעלי הצוואר הקצר ,בילו
את ימיהם במתיחת הצוואר כדי להגיע לעלים המצויים על ענפים גבוהים יותר של העץ ,שהיו הטריים והטעימים
ביותר .כתוצאה ממאמצים אלה ,על פי למארק ,התארך צווארם של פרטים אלה ונעשה ארוך מעט יותר משל
הוריהם .הם העבירו לצאצאיהם את התכונה של צוואר ארוך יותר .ומכיוון שגם צאצאיהם מתמתחים כדי להגיע
לעלים המצויים על ענפים גבוהים יותר ,המשיך הצוואר להתארך גם אצל הצאצאים שלהם וכך בהדרגה התפתח
הצוואר הארוך של הג'ירפים.
יש לזכור שבזמנם של למרק ודרווין מדע הגנטיקה רק התחיל להתפתח .למארק ודרווין לא ידעו על קיומם של הגנים
ולא הבינו את המנגנון שבאמצעותו עוברות התכונות מהורים לצאצאיהם.
כיום כבר מוכר המנגנון של תורשת תכונות באמצעות גנים (אם כי ברור שהמנגנון מורכב מאוד ובדרך כלל אחראים
גנים רבים לכל תכונה) .מקובלת התיאוריה של דרווין לפיה הברירה הטבעית הביאה להישרדותם של אותם ג'ירפים
שבאופן אקראי התפתח אצלם צוואר ארוך יותר שהגביר את מידת התאמתם לסביבה והקנה להם יתרון על פני
הג'ירפים האחרים.
כאמור ,כיום מקובלת יותר גישתו של דרווין על פיה הצוואר הארוך התפתח על פי המנגנון של הברירה הטבעית ,אך
יש הטוענים שיש להביא בחשבון גם תורשה אפיגנטית ,בדומה למה שמציע למרק.
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אקולוגיה וסביבה
האקולוגיה הוא תחום המחקר העוסק בהבנת הבית (אקוס=בית ,לוגיה=תורה) של היצורים החיים ,המקום שבו הם
גדלים ומתקיימים .יחידת היסוד של האקולוגיה היא בית הגידול ,צירוף של מקום פיזי עם מכלול המאפיינים שלו:
אקלים ,משאבי מזון ,מים ,מינרלים וגזים .בכל בית גידול קיימים שני סוגים עיקריים של מרכיבים:
א .מרכיבים ביוטיים  -צמחים ,בעלי חיים ,פטריות וחיידקים.
ב .מרכיבים א־ביוטיים  -סלעים ,קרקע ,אוויר ומים.

מרכיבים ביוטיים וגורמים ביוטיים בבית הגידול
ברוב בתי הגידול חיים זה לצד זה אורגניזמים שונים .במחקר האקולוגי נוהגים למיין את האורגניזמים לשלוש רמות
של ארגון:
המין  -פרטים שיכולים להפרות זה את זה ולהעמיד צאצאים ,לדוגמה :אלון מצוי ועכבר שדה .הפרטים של כל מין
נבדלים בזוויג (זכר ונקבה) ,בגיל ובתכונות (גודל ,גובה ,צבע וכו').
האוכלוסייה  -כלל הפרטים של אותו מין החיים בבית הגידול.
החברה  -מגוון של אוכלוסיות של מינים שונים המתקיים בבית הגידול .נוהגים להבחין בין חברות צומח לבין חברות
של בעלי החיים.
בין פרטים של כל מין השייכים לאותה אוכלוסייה נוצרים קשרי גומלין הנובעים בין השאר מתחרות על מזון ,על
מקום מחיה (טריטוריה) ועל בני/בנות זוג.
גם בין פרטים השייכים לאוכלוסיות שונות קיימים קשרי גומלין ,אם עקב תחרות על צורכי קיום משותפים (מים,
מזון ומקום מחיה) או עקב יחסי טורף-נטרף.
המחקר האקולוגי מתמקד בשינויים החלים בגודלן של אוכלוסיות המתקיימות בבית הגידול בהשפעת גורמים
שונים ואינו מתמקד ברמה של הפרט הבודד.

מה בין מרכיבים ביוטיים לגורמים ביוטיים?
מרכיבים ביוטיים המשפיעים על גודל האוכלוסייה של מינים אחרים קרויים גורמים ביוטיים .כך למשל קיומו של
מין טורף בבית הגידול משפיע על גודל אוכלוסיית הנטרפים .נוהגים לכנות גורם זה בשם לחץ טריפה .הדבר נכון
גם ליצורים שניזונים מצמחים :כמות הצמחים בבית הגידול (מבוטא בדרך כלל כיצרנות :כמות החומר האורגני
שהצמחים יוצרים בבית הגידול ביחידת שטח ליחידת זמן) אף הוא גורם ביוטי המשפיע על גודלן של כלל האוכלוסיות
של היצורים החיים בבית הגידול .מינים מסוימים של צמחים ,שמשמשים מזון למינים מסוימים של בעלי חיים ,גודל
האוכלוסייה שלהם הוא גורם ביוטי עבורם .גודל האוכלוסיות של המינים הנטרפים הוא גורם ביוטי עבור המינים
הטורפים הניזונים מהם כי הוא ישפיע על כמות המזון הזמינה לאוכלוסיית המין הטורף וישפיע על גודלה.
תחרות בין פרטים של אותה אוכלוסייה וגם בין אוכלוסיות שונות על מזון זמין ועל מרחב מחיה למשל ,גם היא גורם
ביוטי.
גודל האוכלוסיות של המיקרואורגניזמים בבית הגידול אף הוא גורם ביוטי משום שהוא משפיע על המחזור והזמינות
של החומרים בבית הגידול (מחזורים ביו-גיאוכימיים של פחמן ,חנקן ,גופרית וזרחן למשל).
על כל מין בבית הגידול פועלים אם כך גורמים שונים .כך למשל ,בעלי חיים צמחוניים מושפעים מכמות הצמחים
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המשמשים להם מזון ומאוכלוסיות הטורפים שלהם בבית הגידול .לפיכך אפשר לראות בגודל אוכלוסיית מיני
צמחים ,בעלי חיים ומיקרואורגניזמים גורמים ביוטיים ,לצד לחץ טריפה ,תחרות ויוצרנות.

מרכיבים א־ביוטיים וגורמים א־ביוטיים בבית הגידול
מנינו ארבעה מרכיבי סביבה עיקריים :סלעים ,קרקע ,מים ואוויר .התכונות של כל אחד מהמרכיבים האלה כמו
למשל החומרים המרכיבים את הקרקע והמרקם שלה ,כמות המים ואיכותם ,איכות האוויר ,כל אלה הם גורמי
סביבה דוממים :תנאים או מרכיבים לא חיים המשפיעים על האוכלוסיות של מינים שונים בבית הגידול.
נוהגים לחלק את הגורמים הא־ביוטיים לשלוש קבוצות:
א .גורמים גיאוגרפיים וטופוגרפיים :קו רוחב ,גובה מעל פני הים ,מפנה (צפוני או דרומי).
קו הרוחב משפיע על האקלים וגם על עוצמת האור המגיעה לאזור מהשמש.
ב .גורמי אקלים :משקעים ,טמפרטורה ,רוחות ,קרינה ,לחות האוויר .למעשה האקלים קובע את מספר עונות
השנה בכל אזור ואת אופיין (באזורים בארץ ששורר בהם אקלים ים תיכוני למשל יש שתי עונות עיקריות ,קיץ
וחורף ,ועונות מעבר קצרות .הקיץ חם ויבש ,החורף גשום וקר).
ג .גורמים במצע הגידול  -סוג הסלע והקרקע ,כמות המים בקרקע ובמקווי המים ותכונות המים (מליחות ,ריכוזי
מומסים ,דרגת הגבה  pH -וריכוזם של חומרים אחרים המצויים במים).
כדאי לציין שמרכיב א־ביוטי מסוים יכול להיות גורם א־ביוטי לגבי מין מסוים בבית הגידול בלי להיות גורם א־
ביוטי של מינים אחרים משום שאינו משפיע עליהם .כך למשל ,עוצמת הרוח עשויה להשפיע על צמח (הרוח מסיעה
חול ששוחק את הצמח ומסיעה לחות או מלח מהים ,הרוח נושאת גרגירי אבקה ומשפיעה על חרקים ומאביקים
מעופפים אחרים) .מצד שני ,השפעתה על בעל חיים שחי בתוך הקרקע (שלשול למשל) פחותה בהרבה.
גורמים א־ביוטיים המשתנים בזמן ובמרחב ומשפיעים על קיומם של האורגניזמים או מגבילים אותם קרויים תנאי
סביבה .נמנים עמם טמפרטורה ,לחות האוויר ,עוצמת הרוח ,מליחות מים וקרקע ודרגת ההגבה שלהם ( ,)pHריכוזי
מזהמים באוויר ובמים.

השפעת משקעים וטמפרטורה על אופיים של בתי גידול
המשקעים והטמפרטורה הם גורמי הסביבה החשובים ביותר והם משפיעים על כל האורגניזמים בבית הגידול .שני
גורמים אלה משפיעים על השתנות אופי בתי הגידול בהתאם לקווי הרוחב של כדור הארץ:
 #באזור קו המשווה יש משקעים רבים ( 2,000ואף יותר מ"מ גשם לשנה) והטמפרטורה נוחה בכל עונות השנה.
באזור זה מוצאים מסביב לכדור הארץ יערות גשם טרופיים עם צמחייה צפופה ומגוון גדול מאוד של בעלי חיים.
בחלק מהמקומות מצויה סוואנה (כאשר כמות משקעים השנתית הממוצעת מגיעה רק ל 750-מ"מ) .אזור זה
עשיר בצמחייה של עשבים ובמעט שיחים ועצים .בסוואנה מתקיימים בעלי חיים רבים.
 #ככל שמתרחקים מקו המשווה משתנה הרכב הצומח :מיערות רחבי עלים המשירים את עליהם בחורף כמו עצי
האלון (כמות משקעים שנתית ממוצעת של כ 1,000-מ"מ) ,ליערות של עצים מחטניים ירוקי עד כמו אלון
וברוש (כמות משקעים שנתית ממוצעת של כ 500-מ"מ) ,שמגוון בעלי החיים בהם עדיין גדול אך לא כמו זה
שמוצאים ביערות הגשם.
 #כשמתקרבים לאזור הקוטב פוגשים את הטונדרה (כמות משקעים שנתית ממוצעת הנמוכה מ 250-מ"מ) :אזור
של צמחייה דלה מאוד ,של צמחים נמוכים וקטנים וגם מגוון בעלי החיים קטן .באזורים האלה הקרקע קפואה
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במשך כמה חודשים בשנה .שלא כמו בקו המשווה ,שבו נשמר מזג אוויר יציב בכל עונות השנה ,באזורי הקוטב
יש השתנות גדולה מאוד בעונות השנה השונות :החורף ארוך ,קר מאוד וחשוך לגמרי .בקיץ יש אור כל הזמן
והטמפרטורות גבוהות יותר.
באזורים שהטמפרטורה בהם גבוהה והמשקעים מעטים (פחות מ 250-מ"מ בשנה בממוצע) נוצרים מדבריות.
במדבריות יש הבדלים גדולים בין הטמפרטורה ביום לטמפרטורה בלילה .צמחיית המדבר היא בעיקר שיחים
ועשבים המפוזרים במרחקים גדולים זה מזה .בעלי חיים מעטים מצליחים לשרוד בתנאים הקשים.

אור וקרינה
קרינת השמש המגיעה אל כדור הארץ מספקת אור וחום ,שבלעדיהם החיים על פני כדור הארץ לא היו אפשריים.
עוצמת הקרינה המגיעה מהשמש תלויה בכמה גורמים:
 #זווית הקרינה של קרני השמש המגיעות לכדור הארץ  -בגלל צורתו הכדורית ,הזווית משתנה בקווי רוחב שונים:
היא גדולה יותר באזור קו המשווה ונעשית חדה יותר ככל שמתקרבים לקטבים .כתוצאה מכך עוצמת הקרינה
בקו המשווה גדולה יותר מזו שבאזורי הקטבים.
 #עונות השנה  -זווית הנטייה של כדור הארץ ( )23.50יוצרת את עונות השנה .עוצמת הקרינה המגיעה מהשמש
לכל מקום בכדור הארץ משתנה בעונות שנה שונות :היא חזקה יותר בעונת הקיץ וחלשה יותר בעונת החורף
(המרחק של כדור הארץ מן השמש כמעט שאינו משתנה במהלך ההקפה סביבה).
לאור המגיע מן השמש יש השפעות רבות על היצורים החיים .בצמחים משפיע האור על תהליכי הנביטה ,יצירת
כלורופיל הנחוץ לייצור מזון בצמחים ,על כיוון הגדילה  -עלים וגבעולים צומחים לכיוון האור.
לאורך היום המשתנה בעונות שנה שונות יש השפעה ניכרת על רוב היצורים החיים .הוא משפיע על מחזור החיים של
צמחים ,על תהליכי פריחה ונשירת עלים .בבעלי חיים הוא משפיע על תהליכי רבייה ועל תופעות כמו נדידה ותרדמת
חורף.
האור ממלא תפקיד חשוב בקיומם של רוב בתי הגידול בכדור הארץ ,אבל יש בתי גידול שאינם חשופים לאור:
מתחת לקרקע ,בתוך מערות או בעומק האוקיינוסים .האורגניזמים המתקיימים בבתי גידול אלה מקבלים חומרים
אורגניים המיוצרים בבית הגידול בתהליכים כימיים שאינם קשורים בחמצן (ושונים מתהליך הפוטוסינתזה שצמחים
מבצעים בעזרת קרינת השמש) .אותם מבצעים בעיקר חיידקים הקרויים :כימו-אוטוטרופיים.
יש גם בתי גידול שהחומר האורגני מגיע אליהם ממקורות המצויים מחוץ לבית הגידול .כך למשל עטלפים אוספים
מזון ומביאים אותו למערה שם הם חיים .לשכבות של מים עמוקים באוקיינוסים מגיע חומר אורגני משכבות גבוהות
יותר המצויות מעליהן.

גורמים מגבילים בבית הגידול
לכל האורגניזמים בבית הגידול יש צורכי קיום שעליהם לקבל מסביבתם .גודל האוכלוסיות מושפע מזמינותם של
המזון ,המים ומקומות המחיה .מובן שכל אוכלוסייה מושפעת באופן שונה מגורמים אלה .גודל האוכלוסייה של כל
מין מושפע גם מתנאי הקיום ,בעיקר תנאי הטמפרטורה והאור .כושר הנשיאה של בית הגידול הוא המדד המבטא
את השפעתם של כל הגורמים הללו בבית הגידול על גודל האוכלוסייה של כל מין .כושר הנשיאה הוא המספר המרבי
של פרטים מכל מין שהסביבה מסוגלת לקיים בזמן נתון.
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כל גורם שמונע גידול נוסף באוכלוסייה נקרא :גורם מגביל.
גורמים ביוטיים יכולים להפוך לגורמים מגבילים במצבים שונים.
כך למשל כמות המזון בבית הגידול תקבע את המספר המרבי של פרטים ממין מסוים שיוכלו להתקיים בבית הגידול
בזמן מסוים .שינויים בכמות המזון ישפיעו על מספר הפרטים שיוכלו להתקיים בבית הגידול .אם יירדו משקעים
רבים יותר וכמות הצמחייה תגדל ,יגדלו אתה גם האוכלוסיות של אוכלי הצמחים .גידול באוכלוסיות של הטורפים
יביא לירידה בגודל האוכלוסייה של הנטרפים ובעקבותיה  -תפחת זמינות המזון של אוכלוסיית הטורפים וגודל
אוכלוסייתם יפחת.
מובן שגם תנאי הסביבה יכולים להיות גורמים מגבילים .באזורים מדבריים ,הטמפרטורה הגבוהה ומיעוט הגשמים
הם גורמים מגבילים המקשים על קיומם של האורגניזמים .באזורים שהחורף בהם קר ,משירים עצים רבים את
עליהם וצמחים חד־שנתיים מסיימים את מחזור חייהם .באזורי הקוטב האור הוא גורם מגביל בעיקר בעונת החורף
הארוכה ששורר בה חושך ממושך .בעונה זו גם הטמפרטורות נמוכות מאוד ומקשות על קיומם של היצורים החיים.
מדוע הטמפרטורה משפיעה על קיומם של היצורים החיים?
שני מרכיבים עיקריים בגופם של כל היצורים החיים מושפעים מהטמפרטורה:
 #המים הם המרכיב העיקרי בגופם של כל היצורים .תהליכי החיים מוגבלים בדרך כלל לטווח הטמפרטורות
שבהם המים נמצאים במצב צבירה נוזלי .שינויים בטמפרטורה משפיעים על מאזן המים של היצורים החיים,
במיוחד עלייה בטמפרטורה שמגבירה את איבוד המים מהגוף.
 #התהליכים המתבצעים בגופם של היצורים החיים תלויים בחלבונים המרכיבים אותם (אנזימים שהם זרזים
ביולוגיים של כל התהליכים בתאים) .רוב החלבונים מאבדים את פעילותם כשהטמפרטורה עולה מעל ערך סף
מסוים ,שהוא שונה בין אורגניזמים חיים שונים .אצל האדם עלייה בטמפרטורה מעל ל 420C-פוגעת בפעילותם
של החלבונים וגורמת מוות .מוכרים מיקרואורגניזמים החיים במעיינות חמים וליד פתחי הרי געש בעומק
האוקיינוסים שהטמפרטורה בהן עולה על .500C
הטמפרטורה פוגעת בשלב ראשון במבנה המרחבי של החלבונים שהוא חיוני לפעילות התקינה שלהם .השינוי הוא
הפיך אם הטמפרטורה אינה גבוהה מדי .בטמפרטורות גבוהות יותר נהרס לחלוטין המבנה המרחבי והשינוי כבר
אינו הפיך.

זרימת האנרגיה בבית הגידול
לכל האורגניזמים בטבע נחוצים חומרים ואנרגיה כדי להתקיים.
הצמחים ואורגניזמים אחרים ,ובהם אצות ופיטופלנקטון  -יצורים זעירים החיים בגופי מים ,המבצעים את
תהליך הפוטוסינתזה ,מייצרים חומרים אורגניים (גלוקוז) ממים ופחמן דו-חמצני באמצעות אנרגיית השמש .כל
האורגניזמים האלה קרויים :אוטוטרופיים  -מייצרים את מזונם בעצמם.
האוטוטרופים (אוטו=עצמי ,טרופי=ניזון) מפיקים אנרגיה מהחומרים האורגניים שהם מייצרים באמצעות תהליכי
הנשימה התאית ,בהם מתפרק הגלוקוז למים ולפחמן דו-חמצני .תהליך הנשימה התאית מתבצע בכל האורגניזמים
החיים והוא המנגנון העיקרי להפקת אנרגיה בתאים .תוצרי הפוטוסינתזה משמשים גם חומר מוצא לבניית כל
המרכיבים של התאים החיים ,בנוסף למרכיבים נוספים ובהם מים ומינרלים (בעיקר חנקן וזרחן).
מן הראוי לציין שלמרות הדמיון בחומרי המוצא ובתוצרים של שני התהליכים ,תהליך הנשימה מתבצע בציטופלסמה

45

ובמיטוכונדריה של כל תא ,בעוד תהליך הפוטוסינתזה מתבצע בכלורופלסטים המצויים רק בתאים ספציפיים ,כמו
התאים בעלים של צמחים ירוקים .גם המנגנונים של שני התהליכים שונים.
יש חיידקים שמייצרים את החומרים האורגניים ממים ומפחמן דו-חמצני כשמקור האנרגיה שלהם אינו אור השמש
אלא תהליכי חמצון כימיים של תרכובות כמו אמוניה ( ,)NH3מתאן ( )CH4ומימן גופריתי ( .)H2Sהם קרויים כימו-
אוטוטרופיים.
רוב האורגניזמים החיים בטבע הם הטרוטרופיים (הטרו=אחר ,טרופי=הזנה) :מפיקים אנרגיה על ידי פירוק מזון
שהם מקבלים מן המוכן (על ידי אכילת אורגניזמים אחרים או חומרים אורגניים שמקורם בחומרי רקב) .התרכובות
האורגניות משמשות גם כאן כחומרי מוצא לבניית כל מרכיבי הגוף.

כיצד מאורגנים מבחינת זרימת האנרגיה היצורים החיים בבית הגידול?
האוטוטרופיים קרויים יצרנים כי הם יצרני המזון בכל בית גידול .כל האורגניזמים האחרים בבית הגידול הניזונים על
ידי אכילת אורגניזמים אחרים קרויים צרכנים .האורגניזמים הניזונים מחומרי רקב (הפרשות של בעלי חיים אחרים
או פגרים) קרויים מפרקים (ובהם חיידקים ופטריות) .הודות למפרקים חוזרים לטבע כל המרכיבים של חומרי
המזון וכך נשלמים מחזורים החומרים בטבע (ובהם מחזור הפחמן ,הזרחן ,החנקן והגופרית) .מן הראוי לציין שחלק
מהחומרים האורגניים מתפרקים גם בגופם של אורגניזמים אחרים בצורת פחמן דו-חמצני הנפלט לאטמוסיפרה
בתהליך הנשימה ,וחומרי פסולת שהם מפרישים לסביבה.
קיומם של הצרכנים ושל המפרקים גם יחד תלוי ביצרנים .אצל בעלי החיים עוברים חומרי המזון תהליכי עיכול ,וכך
מקבלים מתרכובות אורגניות מורכבות חומרים פשוטים יותר כמו חומצות אמיניות וחד סוכרים (גלוקוז למשל),
המועברים ממערכת העיכול לכל התאים בגוף.

זרימת האנרגיה בין המרכיבים החיים בבית הגידול
נוהגים לבטא את זרימת האנרגיה בין המרכיבים החיים של בית הגידול בשתי דרכים עיקריות:
 .1תיאור איכותי באמצעות שרשרות מזון ומארגי מזון.
 .2תיאור כמותי באמצעות פירמידת מזון.
קיימת גם גישה המשלבת בין שתי דרכי תיאור אלה והיא מציגה את מעברי האנרגיה במארגי המזון של בית
הגידול.

שרשרות מזון ומארגי מזון
שרשרות המזון מייצגות ברצף את זרימת האנרגיה מהיצרנים לצרכנים ומציגות את הקשר שבין אוכלים לנאכלים.
כך לדוגמה האנרגיה עוברת מצמחים לאוכל צמחים (כמו צבי) ולטורף (כמו נמר) .אלא שבבתי גידול רבים המצב
מורכב הרבה יותר ולכל מין של בעלי חיים יש כמה סוגי מזון .מארג המזון נועד לתת מענה למורכבות זו והוא מציג
מכלול רחב יותר של יחסי גומלין בין אוכלים לנאכלים בבית הגידול.
(בבתי הגידול המוצגים בפרק ,חיים בסביבה ,תוכלו למצוא דוגמאות רבות לשרשרות מזון ומארגי מזון הקיימים
בבתי הגידול הנלמדים בפרק :מדבר ,יער גשם ,חורש ואגם).
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פירמידה אקולוגית
מספרם של היצרנים בכל בית גידול הוא הגדול ביותר .מספרם של אוכלי הצמחים נמוך יותר והמספר הולך ופוחת
כשמגיעים לטורפים .יחסי המספרים בין האורגניזמים השייכים לכל קבוצה יוצרים מבנה הדומה לפירמידה שבסיסה
רחב יותר והיא הולכת וצרה ככל שמתקרבים לקודקודה.

טורפי על
צרכנים שלישוניים -
טורפים
מפרקים

צרכנים שניוניים  -טורפים
צרכנים ראשוניים  -צמחוניים
יצרנים  -צמחים

נוהגים לחלק את הפירמידה לכמה רמות הקרויות רמות הזנה (או רמות טרופיות).
בכל רמה טרופית מצויה קבוצה של אורגניזמים המקבלים את מזונם מהיצרנים במספר שווה של שלבים.
ברמה הטרופית הראשונה מצויים היצרנים  -הם מהווים את הרמה הטרופית הראשונה.
אורגניזמים צמחוניים הניזונים מהצמחים מצויים ברמה הטרופית השנייה .הם קרויים  -צרכנים ראשוניים.
ברמה הטרופית השלישית מצויים אורגניזמים הניזונים מאוכלי הצמחים .הם קרויים  -צרכנים שניוניים.
ברמה הטרופית הרביעית מצויים טורפי העל  -צרכנים הניזונים מבעלי חיים המצויים ברמות טרופיות נמוכות יותר
(שנייה ושלישית).
צורת ארגון זו אינה פשוטה משום שיש אורגניזמים שאפשר לשייכם לכמה רמות הזנה .כך למשל האדם ניזון מצמחים
 רמת הזנה שנייה ,וגם מבעלי חיים אחרים  -רמת הזנה שלישית.הפירמידה האקולוגית מבטאת היבט חשוב בזרימת האנרגיה בבית הגידול:
היצרנים משתמשים בחומרי המזון שהם מייצרים להפקת אנרגיה ולבניית מרכיבי הגוף .לכן נשארת לרשות רמת
ההזנה הבאה כמות אנרגיה נמוכה יותר.
הצרכנים הראשוניים משתמשים גם בהם בחומרי המזון להפקת אנרגיה ולבניית מרכיבי הגוף ,וכך נשארת פחות
אנרגיה לרמת ההזנה השלישית ,וכן הלאה.
כלומר כמות האנרגיה הזמינה פוחתת ככל שעולים מרמת הזנה אחרת לרמת ההזנה שמעליה בפירמידה האקולוגית.
אם כך ,כמות האנרגיה שמייצרים היצרנים צריכה לספק את צורכיהם של היצרנים ושל כל הצרכנים של בית
הגידול.
כדי לתת ביטוי כמותי מדויק ככל האפשר לזרימת האנרגיה בבית הגידול נוהגים לבטא את האנרגיה של כל רמת
הזנה בביומסה :כלל החומרים האצורים בזמן נתון בכל רמת הזנה .הביומסה נמדדת ביחידות של משקל יבש של
חומר ליחידת שטח (מ"ר) .הביומסה של הצמחים גדולה יותר מזו של הצרכנים הראשוניים והיא פוחתת ככל שעולים
בפירמידה.
פירמידת המזון לצד מארג המזון והמגוון הביולוגי של בית הגידול מאפשרים להציג בצורה נאמנה ככל האפשר את
המאפיינים של כל בית גידול.
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הפרק :אנרגיה בעולמנו  

(עמ' )154-5

הפרק פותח בהצגת תופעות בטבע הקשורות באנרגיה :האור המאיר הכול וקשת שנוצרת כשיש טיפות מים קטנות
באוויר ,רוחות נושבות ונושאות אתן טיפות מים ,מים הנופלים במפל ,המים הזורמים בנהר ונושאים אתם גזעי עצים,
קולות הנישאים למרחקים גדולים.
בכל תהליך בטבע ובכל פעולה שמבצעים היצורים החיים מעורבת אנרגיה .יש צורות רבות של אנרגיה והן מתגלגלות
מצורה לצורה בתהליכים השונים המתרחשים בטבע.
האדם משתמש במקורות אנרגיה מסוגים שונים :מקורות מתכלים כמו דלק מחצבי ,מקורות מתחדשים כמו עצים
וצמחים אחרים ,מקורות לא מתכלים כמו שמש ,רוח ומים.
חלקו העיקרי של הפרק עוסק בתופעות הקשורות באור – בליעה ,החזרה ,שבירה ומרכיבי האור (הצבעים) ושימושים
טכנולוגיים באור (דוד שמש ,מראות ,עדשות ,סיבים אופטיים ולייזרים).
בקול – באופן בו הוא נוצר ומתפשט בסוגים שונים של תווך (אוויר ,נוזל ,מוצק) ,מאפייני הקול (גובה ועוצמה),
בליעת קול והחזרת קול (הדים) ,שימושים טכנולוגיים בקול (רדיו ,טלוויזיה ,מיקרופון ,מגבר ורמקול ,מכשירי
אולטרא סאונד למעקב אחר התפתחות עוברים).
בחשמל – מטענים נייחים (סטטיים) והתפרקות חשמלית כמו הברק ,הזרם חשמלי הנוצר כאשר מטענים חשמליים
נעים בתיל מוליך ,הקשר בין מגנטיות וזרם חשמלי ליצירת אלקטרומגנטים.
חלקו האחרון של הפרק חוזר לנושא האנרגיה שנדון בפתיחתו :צורות של אנרגיה בדגש על אנרגיה חשמלית –
אופן הפקתה באמצעות מקורות אנרגיה שונים (דלק מחצבי ,אנרגיות חלופיות) ,הפקת חשמל בישראל ,שימושים
בחשמל וכמות האנרגיה הנצרכת על ידינו .הפרק מסתיים בהצגת ההשלכות שיש להפקת חשמל על הסביבה ומה
עלינו לעשות כדי לחסוך בחשמל.
הפרק מציג את חוש הראייה ואת חוש השמיעה באדם המאפשרים לנו לקלוט מראות וקולות וממלאים תפקיד
חשוב בתקשורת בין בני האדם.
הפרק דן בחשיבות הטכנולוגיה לשימושים שאנחנו עושים בחשמל ,ודן במושג המערכת הטכנולוגית בכמה דוגמאות
המוצגות בפרק :דוד חשמלי ,נורה חשמלית ,תחנת כוח.
נושאים רבים בפרק מופשטים ולא קלים להבנה .משום כך כולל הפרק הדגמות ,תצפיות וניסויים במטרה שהתלמידים
יפנימו את העקרונות המאפיינים אנרגיה ,ותופעות הקשורות באור ,קול וחשמל מתוך התנסות חווייתית.

עקרונות מרכזיים הנלמדים בפרק
.1
.2
.3
.4
.5
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לכל חומר בטבע יש אנרגיה ובכל התהליכים בטבע מעורבת אנרגיה.
לאנרגיה בטבע יש צורות שונות (אנרגיה חשמלית ,אנרגיית תנועה ,אנרגיית חום ,אנרגיית אור ,אנרגיה כימית)
והיא יכולה לעבור מצורה לצורה בתהליך שנקרא המרת אנרגיה.
האנרגיה מתגלגלת מצורה לצורה בתהליכים המתרחשים בטבע ובכולם הופך חלק ממנה לאנרגיית חום.
השמש היא מקור אור – היא פולטת אור .גופים הקולטים אור מהשמש הם מחזירי אור – הם מחזירים חלק
מהאור הפוגע בהם והודות לכך אפשר לראות אותם.
לאור כמה תכונות אופייניות :הוא נע בסוגים שונים של תווך אך גם בריק במהירות הגדולה ביותר המוכרת
בטבע ,הוא מתקדם בקווים ישרים ,הוא נבלע על ידי גופים כהים ,הוא נשבר כשהוא עובר מתווך שקוף אחד
לתווך שקוף אחר שתכונותיו שונות.

 .6כל קול שאנחנו שומעים מקורו בתנודות של חומר הגורמות להעברת אנרגיה לסביבה .התנודות מתפשטות
באוויר או בתווך אחר (נוזלים כמו מים ומוצקים שונים) ומגיעות לאוזנינו (ולאוזניהם של בעלי החיים).
 .7הקול יכול להתפשט רק אם הוא עובר דרך חומר כלשהו כמו למשל האוויר .הקול אינו עובר בריק.
 .8בטבע יש תופעות חשמליות (כמו למשל ברקים) הקשורות בהתפרקות חשמלית של מטענים חשמליים שאינם
נעים.
 .9מטענים חשמליים כשהם נעים יוצרים זרם חשמלי היוצר תופעות מגנטיות .ברזל הנמצא במרכז סליל שעובר בו
זרם חשמלי מגביר את עוצמת המגנטיות .העברת מגנט בין כריכות של סליל מתכתי משרה בו זרם חשמלי.
 .10אפשר להשרות זרם חשמלי בסליל מתכת על ידי העברת זרם חשמלי בסליל המונח במקביל לו .תופעה זו
משמשת בסיס להפקת חשמל בתחנות כוח.

היבטים בפרק זה הקשורים בפרקים אחרים בספר זה ובפרקי ספרים אחרים בסדרה
פרק האנרגיה מציג את חשיבותה של האנרגיה לקיומם של כל התהליכים המתרחשים בטבע וכיצד מתגלגלת
האנרגיה מצורה לצורה בתהליכים אלה .בפרק הסביבה מוצג תפקידה המרכזי של האנרגיה בקיום החיים והמרות
האנרגיה המתרחשות בייצור המזון על ידי הצמחים (אנרגיית אור לאנרגיה כימית) ובשימושים באנרגיה לפעולות
החיים (אנרגיה כימית לאנרגיית תנועה ולאנרגיית חום) .מקומה המרכזי של האנרגיה בקיומם של יצורים חיים
נלמד גם בספרים אחרים בסדרה – בספר של כיתה ג בפרק העוסק בצמחים ,בספר של כיתה ד – בפרק העוסק
בבעלי חיים ובפרק העוסק במערכות בגוף האדם.
פרק האנרגיה עוסק בשימושים בדלק מחצבי (פחם ,נפט וגז טבעי) – נושא הנדון גם במסע מדע ג בפרק על חומרים.
פרק האנרגיה עוסק בהפקת חשמל ,בשימושים בחשמל ובהשלכות של השימושים בחשמל על הסביבה ,נושא זה
נדון גם במסע מדע ג בפרק העוסק בחשמל.
פרק האנרגיה מציג שני חושים מרכזיים אצל האדם – חוש הראייה וחוש השמיעה .בפרק "חיים בסביבה" מוצגים
חושי הראייה והשמיעה בקבוצות שונות של בעלי חיים ,ובנוסף נלמדים שם גם חוש המגע וחוש הטעם.

מונחים מרכזיים בפרק
אנרגיה ,צורות אנרגיה (אנרגיית אור ,אנרגיה כימית ,אנרגיית חום ,אנרגיה חשמלית ,אנרגיית תנועה) ,גלגולי
אנרגיה ,המרת אנרגיה ,אנרגיה אצורה (אגורה) ,מקורות אנרגיה (דלק מחצבי ,שמש ,רוח ,מים ,ביומסה) ,מקורות
אנרגיה  -לא מתכלים ,מתחדשים ,מתכלים ,אנרגיות חלופיות (לא מתכלות).
מקור אור טבעי ,מקור אור מלאכותי ,מהירות האור ,צל מלא ,צל חלקי ,חומרים אטומים ,חומרים שקופים ,דוד
שמש ,אור ישיר ,החזרת אור ,מראה מישורית ,מראה קמורה ,מראה קעורה ,שבירת אור ,עדשה קמורה ,עדשה
קעורה ,מוקד העדשה ,דמות ישרה ,דמות הפוכה ,קוצר ראייה ,רוחק ראייה ,צבעים ,ספקטרום האור הנראה ,נפיצת
אור ,מסנני צבעים ,האור הבלתי נראה ,קרני רנגטן ,קרינה תת אדומה ,קרינה על סגולה.
קול ,רעש ,קול על-שמעי ,גובה הקול ,תדירות הקול ,עוצמת הקול ,דציבל ,מיתרי הקול ,תורת הקול (אקוסטיקה),
מחסום הקול ,הדים.
חשמל סטטי (אלקטרוסטטי) ,טעינה במגע ,התפרקות חשמלית ,ברק ,מגנטיות ,השראה מגנטית ,מצפן ,קוטב צפוני,
קוטב דרומי ,אלקטרומגנט ,השראה אלקטרומגנטית ,דינמו ,מחולל מתח (גנרטור) ,טורבינה ,תחנת כוח ,מקורות
אנרגיה חלופיים ,תחנת כוח הידרואלקטרית ,חוות רוח ,תאי שמש (תאים פוטו-וולטאיים) ,מערכת טכנולוגית,
זיהום תרמי.
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בניית המונחים ברצף הלמידה המוצע בפרק
הרצף ביחידות הפותחות את הפרק ועוסקות באנרגיה
האנרגיה נמצאת בכל חומר ובכל גוף בטבע והיא חלק בלתי נפרד ממהותם :מהאטומים המרכיבים את כל החומרים
בטבע ועד לגופים גדולים ומורכבים .האנרגיה קשורה בכל התהליכים המתקיימים בטבע ובכל הפעולות שאנחנו וכל
היצורים החיים האחרים מבצעים.
הפרק פותח ומציג תופעות בטבע לצד פעולות שאנחנו מבצעים בחיי היומיום והקשר שלהן לאנרגיה .יש בטבע
צורות אחדות של אנרגיה המומרות זו לזו כחלק בלתי נפרד מהתהליכים המתרחשים בטבע ,תופעה הנקראת בשם
המרת אנרגיה .בכל מקרה של המרת אנרגיה משתחררת לסביבה אנרגיית חום.
כל אדם החי בארצות המערב ,צורך כמויות גדולות מאוד של אנרגיה ,בעיקר בצורת חשמל הדרוש להפעלת המכונות
והמכשירים שהוא משתמש בהם .מקור האנרגיה העיקרי שהאדם משתמש בו הוא דלק מחצבי (פחם ,נפט וגז טבעי),
והוא משמש להפקת חשמל ולהנעת כלי רכב .דלק מחצבי הוא מקור אנרגיה מתכלה ומאחר שמהירות ניצולו על ידי
האדם (עשרות עד מאות שנים) גדולה הרבה יותר מקצב היווצרותו (מיליוני שנים) ,כמותו פוחתת במהירות .כמותם
של מקורות אנרגיה מתחדשים ,בעיקר ביומסה (עצים וצמחים אחרים אך גם בעלי חיים המשמשים מזון ולצורך
הפקת חומרי גלם שונים) ,נשמרת יציבה כל עוד קצב ניצולם אינו עולה על קצב התחדשותם .מקורות אנרגיה לא
מתכלים אינם מושפעים מפעולות האדם ויתקיימו כל עוד ימשיך כדור הארץ להתקיים ועמם נמנים אנרגיית שמש,
אנרגיית רוח ואנרגיית מים (מים זורמים ומים במפלים) .יש בטבע מקורות אנרגיה נוספים (אנרגיה גרעינית שהיא
אנרגיה מתכלה ,אנרגיה גיאותרמית ,אנרגיית גלים ואנרגיית גאות ושפל שהן אנרגיות לא מתכלות) .הזכרנו אותן
בקצרה אך עיקר הדיון התמקד באנרגיית שמש ,אנרגיית רוח ואנרגיית מים (בעיקר מפלי מים) המשמשות להפקת
חשמל בהיקפים גדולים יותר מאלה של המקורות האחרים ,למעט כמובן דלק מחצבי.
לאחר הצגת האנרגיה והתופעות הקשורות בה ,עובר הפרק להציג תופעות פיזיקליות הקשורות באור ,קול וחשמל.
הבנת התכונות של אור ,קול וחשמל יוצרת את התשתית להבנת האנרגיה שהם נושאים.

הרצף בפרק האור
פרק האור מציג תחילה את המקור העיקרי של האור על פני כדור הארץ  -השמש – מקור אור טבעי הפולט אור .כדור
הארץ והירח שלו ,וכל כוכבי הלכת של מערכת השמש מחזירים אור שמש שפוגע בהם .הם אינם מקורות אור .באמצעות
הטכנולוגיה יצר האדם מקורות אור מלאכותיים – חלקם מפיצים אור שמקורו בחומרי דלק שבוערים (נרות ,עששיות
נפט ושמן) וחלקם מפיצים אור שמקורו בחשמל.
לאור מכל מקור שהוא יש תכונות משותפות :הוא נע בקווים ישרים במהירות הגדולה ביותר המוכרת בטבע (כ-
 300,000ק"מ בשנייה) .כשהוא פוגש בחומרים אטומים הבולעים אותו או מחזירים אותו נוצר צל .כולנו מכירים את
הצל שלנו המלווה אותנו בכל פעם שהולכים בחוץ כשהשמש מאירה .אורך הצל ועוצמתו משתנים בשעות שונות ביממה:
כשהשמש במרכז השמים הצל הוא הקצר ביותר והחזק ביותר .בשעות הבוקר והערב הצל ארוך יותר וחלש יותר .אורך
הצל ועוצמתו מושפעים אם כן מהזווית שבה מגיע אלינו ולכל הגופים בטבע אור מהשמש .תופעת הצל קיימת גם
בין גורמי השמים :תופעת היום והלילה על פני כדור הארץ נובעת מכך שבחלק מהיממה חשופים אזורים מסוימים
לשמש בעוד אחרים נמצאים בצל כדור הארץ .הירח מחזיר אלינו אור שמגיע אליו מהשמש .כאשר הירח נכנס לצל
כדור הארץ אי אפשר לראותו ,תופעה הנקראת בשם ליקוי ירח (או ליקוי לבנה) .לפעמים מטיל הירח צל על פני כדור
הארץ כשהוא נמצא בינינו לבין השמש .זוהי התופעה של ליקוי חמה .האדם (וגם בעלי החיים) נעזרים בתופעת הצל כדי
להתגונן מפני קרינת שמש ,שהיא החזקה ביותר בשעות של צהרי היום .בעלי חיים מסתתרים בצלם של עצים וצמחים
50

או במחילות ובמאורות .האדם נעזר בטכנולוגיה כדי לבנות מתקנים שיצלו עליו – סככות למיניהן ,שמשיות ובגדים
מתאימים (בעיקר כובעים).
הוא נעזר בתופעת הצל והשינויים במקומה של השמש בשמים במשך היום כדי לבנות שעון שמש .בעבר הייתה לשעון זה
תרומה חשובה לאדם .היום החליפו אותו שעונים המתבססים על אמצעים טכנולוגיים מתקדמים יותר (גלגלי שיניים
בשעונים ישנים יותר ,גבישים בשעונים דיגיטליים).
אור שנבלע על ידי חומרים ועל ידי גופים שונים הופך לחום .האדם למד לנצל תופעה זו כדי לבנות דודי שמש
שבאמצעותם הוא מחמם מים המשמשים לו לרחצה ולניקיון.
אור שמוחזר ממשטחים חלקים כמו זכוכית ומראות מאפשר לנו לשקף את הנעשה סביבנו .מים שקטים יוצרים גם הם
משטחים המשקפים את הסביבה בדומה למראות מישוריות .למראות יש צורות שונות – מישורית ,קמורה וקעורה.
האדם נעזר בתכונותיהן של המראות השונות לשימושיו :לבצע פעולות יומיומיות כמו רחצה וסירוק ,להרחבת שדה
הראייה (מראות קמורות) או להגדלת תמונות ולמיקוד קרני אור לצורך הפקת חום (מראות קעורות).
תופעה חשובה נוספת הקשורה בתנועת האור היא שבירתו כשהוא עובר מתווך שקוף אחד לתווך שקוף אחר (אוויר
ומים ,אוויר וזכוכית ,מים וזכוכית) .שבירת האור יוצרת אצלנו מראה מעוות כי המוח "מתקן" את כיוון קרני האור
המגיעות אליו .האור נשבר כשהוא עובר דרך עדשות – גופים עשויים זכוכית או פלסטיק שצורתם קמורה או קעורה.
עדשות קמורות מגדילות את התמונה של העצם שצופים בו והופכות את הדמות המתקבלת מהעצם .עדשות קמורות
גם ממקדות את קרני האור ויכולות לגרום לבעירה אם הן ממוקדות על עצם בעיר כמו נייר או עץ .בעין שלנו ובעיניים
של בעלי חיים רבים יש עדשה קמורה שממקדת את קרני האור החודרות לעין על הרשתית.
עדשות קעורות מפזרות את קרני האור ולא ממקדות אותן.
במכשירים רבים נעשה שימוש בעדשות ובהם משקפת ,משקפי ראייה ,מיקרוסקופ וטלסקופ.
האור הוא תערובת המורכבת מכמה צבעים והוא נפרד למרכיביו (נפיצת האור) כשהוא עובר דרך מנסה משולשת או
דרך טיפות מים .כך נוצרת הקשת .צבעם של חומרים ושל גופים נקבע על פי האור שהם מחזירים.

הרצף בפרק הקול
פרק הקול פותח גם הוא בהצגת תופעות הקשורות בקול בטבע .הקול נע באוויר במהירות גדולה ( 330מטרים
לשנייה) ,אך היא נמוכה בהרבה ממהירות הקול ולכן רואים ברקים שניות אחדות לפני ששומעים רעמים למרות
שהם מגיעים ממרחקים דומים .קולות חזקים ולא נעימים לנו יוצרים רעש .רעש חזק עלול להיות מסוכן במיוחד אם
חשופים לו במשך זמן ארוך .הקול נוצר כאשר אנרגיה עוברת ממקור קול כלשהו (רוח נושבת ,מים נופלים ,קולות של
בעלי חיים וכו') היוצר תנודות ,לאוויר או לתווך אחר (נוזל או מוצק) .התנודות מתפשטות באוויר באמצעות תנודות
של חלקיקי האוויר קדימה ואחורה .כשהן מגיעות לאוזנינו (ולאוזניהם של בעלי החיים) הן נשמעות כקולות.
הקול אינו מתפשט בריק אלא רק בתווך .מהירות התפשטותו במוצקים היא הגדולה ביותר בהשוואה לנוזלים
ולאוויר (שם מהירותו היא הנמוכה ביותר).
לקול יש שני מאפיינים עיקריים :גובה הקול התלוי בתדירותו (מספר תנודות בשנייה) .ככל שהתדירות גבוהה
יותר כך נשמע לנו הקול גבוה יותר .עוצמת הקול מבטאת את החוזק שבו אנחנו שומעים את הקולות .מודדים את
העוצמה ביחידות של דציבל .קולות חזקים במיוחד מסוכנים לבריאות :הם עלולים לגרום נזק קבוע לשמיעה ,לקשיי
בריאות לאורך זמן ורעשים חזקים במיוחד יכולים לגרום חירשות ואף מוות.
בני האדם משמיעים קולות באמצעות מיתרי קול המצויים בגרונם .מעבר אוויר דרך המיתרים גורם לרטיטתם
וליצירת קולות .אורך המיתרים קובע את גובה הקול :לגברים יש מיתרים ארוכים יותר ולכן קולותיהם נמוכים יותר.
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ואילו לנשים מיתרים קצרים יותר ולכן קולותיהן גבוהים יותר .כמות האוויר המוזרמת דרך המיתרים קובעת את
עוצמת הקול שאנחנו משמיעים .כדי להשמיע קולות בעלי משמעות אנחנו נעזרים בגרון ,בפה ובאף ויוצרים הברות
ועיצורים שנשמעים לאוזנינו כמילים ומשפטים .בליל הצלילים מפוענח במוח והופך למסר בעל משמעות עבורנו.
הקול מוחזר ממשטחים חלקים ונוצרים הדים .נעזרים בהדים בטכנולוגיות שונות כמו סונאר.
טכנולוגיה שמתבססת על העברת גלי קול מאפשרת לנו להגביר קולות לצורכי אבחון ברפואה (מסכת) ולהעברת
קולות (מיקרופון ,מגבר ורמקול) .היא מאפשרת לנו ליצור תקשורת מסוגים שונים באמצעות טלפון ,רדיו וטלוויזיה
(תקשורת המונים).
קולות על-שמעיים (אולטרא־סאונד) מסייעים לנו באבחון רפואי (מעקב אחר התפתחות תינוקות במהלך ההריון,
בדיקת נזק אפשרי לרקמות הגוף) ולטיפולים רפואיים (ריסוק אבנים בכליות ובמרה).
בחברה של היום אנחנו חשופים לרעש בלתי פוסק הפוגע בבריאותנו .חוקים ותקנות וגם תווי תקן למכשירים נועדו
להפחית במידת האפשר את החשיפה לרעש .אך גם התנהגותנו היא בעלת חשיבות גדולה למניעת נזקי רעש לנו
ולסובבים אותנו.

הרצף בפרק החשמל
פרק החשמל פותח גם הוא בהצגת תופעות בטבע הקשורות בחשמל :טעינת גופים במטענים חשמליים בימים יבשים
במיוחד והופעת ברקים כשנוצרים עננים נמוכים בשמים .שתי תופעות אלה קשורות בחשמל אלקטרוסטטי .מטענים
חשמליים דומים דוחים זה את זה בעוד מטענים חשמליים מנוגדים מושכים זה את זה .כאשר המטענים באים במגע זה
עם זה נוצרת התפרקות חשמלית .הברק הוא למעשה התפרקות חשמלית חזקה במיוחד.
מגנטיות היא תופעה מיוחדת בטבע המאפיינת רק שלוש מתכות :ברזל ,ניקל וקובלט .במגנטים רואים תופעה המזכירה
מטענים חשמליים – קטבים דומים דוחים זה את זה בעוד קטבים שונים מושכים זה את זה .כדור הארץ הוא מגנט
ענקי ויש בו שני קטבים :קוטב צפוני וקוטב דרומי .אפשר למגנט חפצים העשויים ברזל באמצעות השראה מגנטית.
כשמניחים מחט ממוגנטת על משטח חלק היא מסתובבת עד שהיא מסתדרת בכיוון המתאים לקטבים של כדור הארץ.
זהו עקרון פעולתו של המצפן.
מגנטים משרים זרם חשמלי בסליל מתכת כאשר מכניסים אותם למרכזו של הסליל.
סליל מתכת שעובר בו זרם חשמלי הוא אלקטרומגנט :הוא בעל תכונות של מגנט ומושך אליו את המתכות ברזל,
ניקל וקדמיום .אלקטרומגנט יכול להשרות זרם חשמלי בסליל מתכתי סמוך באמצעות השראה אלקטרומגנטית.
כשמכניסים מוט ברזל למרכז הסליל עוצמת האלקטרומגנט גדלה במידה רבה .הפקת חשמל מתבססת על השראה
אלקטרומגנטית במכונה הנקראת בשם גנרטור (מחולל מתח) .כדי להפיק חשמל מסובבים אלקטרומגנט במרכז גליל
ברזל שכורכים עליו סליל מתכתי .סיבוב האלקטרומגנט משרה זרם חשמלי בסליל שעל גבי גליל הברזל וכך מפיקים
מתח חשמלי .כדי לסובב את האלקטרומגנט נעזרים בציר המחובר לטורבינות .מסובבים את הטורבינות באמצעות
קיטור ,רוח ,מים או גז חם .דינמו של אופניים הוא גנרטור פשוט שמופעל באמצעות אנרגיית התנועה שמעניקים שרירי
הרגליים שלנו לגלגלי האופניים.
מפיקים קיטור באמצעות שריפה של דלק מחצבי ,תהליך המזהם את האוויר (ותורם לתופעת התחממות האקלים) .כדי
למנוע זיהום אוויר נעזרים במקורות אנרגיה חלופיים – שמש ,רוח ומפלי מים.
מפיקים כמויות גדולות של חשמל בתחנת הכוח .החשמל מועבר מהתחנה לצרכנים באמצעות מערכת מסועפת של
כבלים חשמליים .תחנת הכוח היא מערכת ויש לה את כל המאפיינים של מערכת :קלט ,פלט ,תהליך ומרכיבים שפועלים
בתיאום ולכל אחד מהם תפקיד מוגדר משלו.
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בישראל יש  17תחנות כוח 5 .הגדולות שבהן שוכנות לאורך חוף הים ומופעלות באמצעות דלק מחצבי .תחנות נוספות
המופעלות בגז מפוזרות באזורים שונים במדינה .בישראל יש שימוש מועט באנרגיות חלופיות כמו רוח ושמש להפקת
חשמל (אם כי יש שימוש נרחב בדודי שמש).
אנחנו צורכים כמויות גדולות של חשמל לתאורה ולהפעלת כל מכשירי החשמל שיש היום בבתים .בעבר נעזרו בני
האדם באמצעים שונים לתאורה – הבערת עצים ,פחם ,שמן נפט וגז .התפתחות החשמל דחקה את השימוש באמצעי
תאורה שאינם מופעלים באמצעות חשמל .השימוש הנרחב בחשמל פוגע בסביבה משום שהפקת חשמל כרוכה בשימוש
נרחב בדלק מחצבי .עלינו לחסוך בחשמל .יש אמצעים פשוטים לחיסכון בחשמל (שימוש בנורות חסכניות ,כיוון נכון
של מזגנים ,כיבוי אור ומזגנים כשאין צורך בהם) ,ויש אמצעים מתוחכמים יותר (בתים תואמי אקלים ומכשירי חשמל
חסכניים בחשמל) .חשוב לחסוך חשמל בכל דרך אפשרית.
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למורים אורעד י( ,.התשנ״ו) ,עולם של אנרגיה ,ירושלים
אטינגר ל ,.וחובריה (“ ,)2001מגמות אנרגיה״ ,סימני חיים  ,2001תל אביב
אלון ב ,.בגנו א ,.גלר צ ,.גניאל א ,.פולינגר ק ,.רוזנפלד ש,.רונן מ ,)1998( ,.פרקי חשמל ומגנטיות (פרק א  -פרקי
חשמל ,פרק ב – פרקי מגנטיות) ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע,רחובות
אשל י ,)1998( ,.חשמל ואלקטרומגנטיות ,תל-אביב
דיין ש ,)2005( ,.פרקים בחשמל וכימיה ,ירושלים
היואיט פ ,.ג׳ ,)1997( ,.פיסיקה לכול ,ירושלים
זינגר ד ,)2003( ,.חשמל ומגנטיות ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,רחובות
פור נץ ,)1989( ,נפט גולמי ומוצרי הדלק ,המכון הישראלי לנפט ואנרגיה ,תל אביב
קלצ׳קו ש ,.וחובריה ,)2003( ,עוברים לירוק ,חלק ב :אנרגיה ,תל אביב
אתרי אינטרנט  מטר – אופק במדע וטכנולוגיה (מדעי החומר – אנרגיה)
http://ofek.cet.ac.il/units/he/StudentMenu.aspx?sSubjectKey=science
מט״ח – המרכז לטכנולוגיה חינוכיתwww.cet.ac.il :
בריינפופ – מדעים (אנרגיה) http://www.brainpop.co.il/category_8/seeall/
מאגר המידע של סנוניתhttp://www.snunit.k12.il :
רשת עמל – מדעים http://www.amalnet.k12.il/madatec/articles/mekavec.asp
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שאלות הערכה לפרק האנרגיה
לנושא :צורות של אנרגיה  (עמ'  15-7בספר לתלמיד)
שאלה 1
קראו את קטע המידע הבא:
"התעוררותי בבוקר כמו תמיד ,בשעה  .7היה כבר אור בחוץ אבל היה מעונן ולא ראו את השמש .בחדר היה חשוך
והדלקתי את האור במנורה .הדלקתי גם את הרדיו כדי לשמוע את תחזית מזג האוויר .הודיעו שכנראה יורד גשם.
הכנתי מעיל ומטרייה .אחרי שהתרחצתי נכנסתי למטבח .אבא חימם לי חלב על הכיריים של הגז ואימא קלתה לחם
במצנם.
אחרי ארוחת הבוקר יצאתי בדרך לבית הספר .הפעם הלכתי ברגל וויתרתי על האופניים כי לא רציתי לרכוב על
אופניים בגשם .בדרך לבית הספר נשבה רוח ,כבר היו ברקים ורעמים והתחיל לרדת גשם".
לתלמידים מתקדמים:
 .1אילו מקורות אור מוזכרים בקטע המידע? ציינו אם הם טבעיים או מלאכותיים.
 .2אילו תופעות טבעיות הקשורות באנרגיה מוזכרות בקטע? הסבירו באיזו צורה של אנרגיה קשורה כל תופעה.
 .3אילו צורות אנרגיה מוזכרות בקטע המידע? תנו דוגמה לכל צורת אנרגיה שאתם מציינים.
 .4תנו  3דוגמאות להמרות אנרגיה המוזכרות בקטע המידע.
לתלמידים מתקשים
 .1לפניכם רשימה של מקורות אור :פנס ,נר ,מנורה ,אש ,שמש ,עששית.
א .סמנו אילו מקורות אור מוזכרים בקטע המידע.
ב .רשמו ליד כל אחד מהם :טבעי  /מלאכותי.
 .2בקטע המידע מוזכרות שלוש תופעות טבעיות הקשורות באנרגיה :שמש ,רוח ,ברק.
א .ציינו באיזו צורת אנרגיה קשורה כל תופעה:
· שמש
· רוח
· ברק
ב .הסבירו כיצד כל תופעה קשורה לאנרגיה שציינתם.
 .1בקטע המידע מוזכרות כמה המרות אנרגיה .תנו דוגמה לכל אחת מהמרות האנרגיה האלה:
א .חשמל לאור.
ב .חשמל לחום.
ג .אנרגיה כימית לחום.
ד .אנרגיה כימית לתנועה.
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שאלה 2
סמנו נכון  /לא נכון ליד כל אחד מההיגדים הבאים.
תקנו את ההיגדים שלדעתכם אינם נכונים:
			
 .1סוללות מספקות למכשירים שפועלים באמצעותן אנרגיה כימית.
		
 .2הגוף שלנו מבצע את כל פעולותיו באמצעות אנרגיה כימית שמקורה במזון שלנו.
					
 .3בעירת דלק ממירה אנרגיה כימית לאנרגיית תנועה.
				
 .4בעירת עצים במדורה ממירה אנרגיה כימית לאנרגיית חום.
					
 .5כשנוצר ברק הופכת אנרגיה חשמלית לאנרגיית אור.
					
 .6אי אפשר להפוך אנרגיית אור לאנרגיה כימית.
			
 .7בהדלקת אור בפנס האופניים הופכת אנרגיית תנועה לאנרגיית אור.
					
 .8כששורקים ,מדברים ושרים נוצרת אנרגיית קול.

נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון

שאלה 3
סמנו באילו מהדוגמאות הבאות מעורבת אנרגיה כימית.
 .1פעולת המנוע של כלי רכב.
 .2תנועה של בעלי חיים ממקום למקום.
 .3הדלקת פנס באמצעות סוללות.
 .4בכל הדוגמאות.
 .5באף אחת מהדוגמאות.
שאלה 4
הרעם הוא תופעת טבע הקשורה באנרגיית:
 .1אור
 .2קול
 .3חשמל
 .4חום
שאלה 5
אילו מהתופעות הבאות קשורות באנרגיית התנועה של הרוח?
 .1מים הנופלים במפל.
 .2עננים הנעים בשמים.
 .3ברקים הנראים ממרחק רב.
 .4עלים הנושרים מעצים.
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שאלה 6
לפניכם שתי עמודות:
בעמודה הראשונה  -רשימה של המרות אנרגיה.
בעמודה השנייה דוגמאות לכל סוג של המרה.
מתחו קו בין המרת האנרגיה לדוגמה המתאימה לה.
המרות האנרגיה

הדוגמאות

אור לחום

עצים במדורה

חום לתנועה

ייצור מזון בצמחים

חשמל לתנועה

סוללות בפנס

כימית לחום

פנס באופניים

אור לכימית

פעולת מנוע בכלי רכב

כימית לאור

תנור חשמלי

תנועה לאור

מאוורר מסתובב

חשמל לחום

חרדון מתחמם בשמש

שאלה 7
קראו את השיחה הבאה בין יונתן לדנה:
דנה :כשנוצר נפט מצמחים ובעלי חיים שמתו אין בכלל המרת אנרגיה .רק כשאנחנו משתמשים בנפט מתחוללת
המרת אנרגיה.
יונתן :גם כשבעלי חיים אוכלים מזון אין המרת אנרגיה .רק כשהם משתמשים באנרגיה כדי לרוץ או לעוף מתחוללת
המרת אנרגיה.
לתלמידים מתקדמים
 .1האם צודקת דנה בטענתה? נמקו.
 .2האם צודק יונתן בטענתו? נמקו.
לתלמידים מתקשים
 .1א .איזו צורה של אנרגיה אגורה בגופם של צמחים ושל בעלי חיים?
ב .איזו צורה של אנרגיה אגורה בנפט?
ג .איזו המרת אנרגיה מתרחשת כשנפט בוער?
ד .האם צודקת טענתה של דנה? הסבירו.
 .2א .איזו צורת אנרגיה אגורה במזון שאנחנו אוכלים?
ב .איזו צורת אנרגיה נוצרת אצל בעלי חיים כשהם רצים או עפים?
ג .האם צודק יונתן בטענה שלו? הסבירו.
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שאלה 8
קראו את השיחה בין שאול למיכל:
שאול :יש לי רעיון .עצים גדלים כל הזמן .אם נגדל עצים שצומחים מהר ונהפוך אותם לפחמים שאפשר לשרוף ,לא
יחסרו לנו מקורות אנרגיה להפקת חשמל.
מיכל :זה לא כל כך פשוט .אנחנו צורכים הרבה מאוד דלק מחצבי .נצטרך שטחים ענקיים בשביל לגדל כל כך הרבה
עצים ,כמו כן ,צריך לבדוק אם משריפת עצים מקבלים כמות אנרגיה כמו זו שמקבלים מנפט ומפחם.
לתלמידים מתקשים:
 .1סמנו  xלאיזה סוג של אנרגיה שייכים העצים :לא מתכלה  /מתכלה  /מתחדשת.
 .2כיצד מציע שאול להחליף דלק מחצבי בעצים לצורך הפקת נפט?
 .3מיכל טוענת שצריך לבדוק אם משריפת עצים מקבלים כמות אנרגיה כמו זו שמקבלים מנפט ומפחם.
התבוננו בדיאגרמת העמודות המציגה את כמות החום שנפלטת משריפת סוגים שונים של מקורות דלק.
(קרוֹ ִסין) ולגז בישול?
א .איזו כמות חום מפיקים משריפת עץ בהשוואה לנפט ֶ
ב .כשהופכים עץ לפחם עץ מייבשים את העצים (המים מתאדים) .כיצד מתבטא הייבוש בכמות החום שאפשר
להפיק מפחמי עץ בהשוואה לעץ עצמו?
ג .ביצירת פחמי עץ נשרפים העצים באופן חלקי ונפלטת מהם אנרגיה בצורת חום.
האם הפיכת עצים לפחם עץ תגדיל או תקטין את כמות האנרגיה שתעמוד לרשותנו כדי להפיק חשמל?
 .4האם הרעיון של שאול נותן פתרון למחסור במקורות של דלק מחצבי? נמקו.
לתלמידים מתקדמים
 .1מדוע סבור שאול שעצים יכולים להחליף דלק מחצבי?
 .2איזו בעיה מעלה מיכל?
 .3התבוננו בדיאגרמת העמודות המציגה פליטת חום ממקורות דלק שונים.
א .מה לומדים מהדיאגרמה על כמויות העצים שיהיו נחוצות לנו כדי להחליף מקורות דלק מחצבי?
ב .האם הדיאגרמה תומכת או סותרת את הטענה של מיכל? הסבירו.
 .4האם הרעיון של שאול נותן פתרון למחסור במקורות של דלק מחצבי? נמקו.
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שאלה 9
מלאו את המשבצות הבאות ברצף הנכון:

שריפת דלק מחצבי ,צמחים מייצרים מזון ,הפעלת מכונות וכלי רכב ,צמחים ובעלי חיים מתים ,בעלי חיים אוכלים
צמחים ,היווצרות דלק מחצבי.
שאלה 10
 .1הסבירו בקצרה כל אחד מהמונחים הבאים:
א .אנרגיה מתכלה
ב .אנרגיה מתחדשת
ג .אנרגיה לא מתכלה
 .2לפניכם רשימה של מקורות אנרגיה.
סמנו ליד כל צורה – לאיזו קבוצה של אנרגיה היא שייכת.
אנרגיה מתכלה  /לא מתכלה  /מתחדשת
				
א .רוח
אנרגיה מתכלה  /לא מתכלה  /מתחדשת
				
ב .עצים
אנרגיה מתכלה  /לא מתכלה  /מתחדשת
				
ג .פחם
אנרגיה מתכלה  /לא מתכלה  /מתחדשת
				
ד .שמש
אנרגיה מתכלה  /לא מתכלה  /מתחדשת
				
ה .נפט
אנרגיה מתכלה  /לא מתכלה  /מתחדשת
				
ו .מפלי מים
אנרגיה מתכלה  /לא מתכלה  /מתחדשת
				
ז .גז טבעי
אנרגיה מתכלה  /לא מתכלה  /מתחדשת
				
ח .גלי ים
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שאלות הערכה לפרק :אור כי טוב  (לעמ'  17-16בספר לתלמיד)
שאלה 1
 .1מי מופיע קודם ,הרעם או הברק? הסבירו מדוע.
 .2האם האור והקול עוברים בריק? הציעו ניסוי לבדיקת שאלה זו.

לנושא :מקורות אור טבעיים ומקורות אור מלאכותיים

(לעמ'  19בספר לתלמיד)

שאלה 1
הסבירו את המונחים ותנו שתי דוגמאות לכל מונח:
 .1מקור אור טבעי
 .2מקור אור מלאכותי
 .3גוף אפל
שאלה 2
הגחלילית היא חיפושית לילית .היא מייצרת הבזקי אור (אורות שנדלקים לזמן קצר) בעזרת איברים מיוחדים
הנמצאים בבטן התחתונה שלה כדי למשוך בני זוג.
הגחלילית היא:
 .1מקור אור טבעי
 .2מקור אור מלאכותי
 .3גוף אפל

לנושא :האור מתפשט בקווים ישרים   (לעמ'  21-20בספר לתלמיד)
שאלה 1
לתלמידים מתקשים
 .1לאיזה כיוון מתפשט האור היוצא ממקור אור כמו מנורה ,נר או שמש? תארו מקרה מתאים.
 .2כיצד מתפשט האור היוצא ממקור האור? הוכיחו טענה זו על סמך ניסוי שביצעתם.
לתלמידים מתקדמים
 .3לפניכם היגד :האור מתפשט לכל הכיוונים בקווים ישרים .ציינו אם ההיגד נכון או לא נכון ונמקו את תשובתכם
(תוכלו להיעזר בניסויים שערכתם).
 .4איזו תופעה מוכיחה שהאור מתפשט אך ורק בקווים ישרים? הסבירו.
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לנושא :אור פוגש חומר  (לעמ'  24-22בספר לתלמיד)
שאלה 1
כתבו מה קורה כאשר אור פוגש:
אוויר -
מים -
עץ -
ִריק -

לנושא :אור וצל  (לעמ'  30-25בספר לתלמיד)
שאלה  - 1לאיזה צד ייפול הצל?
לתלמידים מתקדמים
תלמידי כיתה ו יצאו לטיול השכם בבוקר.
המורה והתלמידים הקפידו לאכול את ארוחותיהם כשהם יושבים במקום מוצל.
א .באיזה צד של המבנה ישבו לאכול ארוחת בוקר?
ב .באיזה צד של המבנה ישבו לאכול ארוחת צהריים?

צפון
לכל התלמידים
 .1סמנו באיזה צד ייפול הצל.
א.

ב.

שאלה 2
למתקדמים
הסבירו את תופעת היום והלילה על פני כדור הארץ.
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שאלה 3
סמנו מה אורך הצל בכל איור.

איור א

איור ב

איור ג

שאלה 4
היכן נראה את הצל שלנו אם נעמוד:
א .בדיוק מתחת למנורה.
ב .במרחק של מטר ממנורה.
שאלה 5
סמנו את התשובה הנכונה:
 .1כדי שנוכל לראות צל עלינו להעמיד את הספר לפני  /אחרי הפנס.
 .2כדי לקבל צל גדול עלינו לקרב  /להרחיק את הגוף ממקור האור.
 .3עצם מטיל צל מטושטש כשהוא עשוי מחומר:
אטום  /שקוף  /שקוף למחצה.
שאלה 6
משפחת שמחוני בונה בית חדש .היא החליטה להתקין בבית דלת כניסה יפה מעץ.
העץ מתקלקל כשהוא חשוף לקרינה ישירה של השמש.
 .1באיזה צד של הבית כדאי למשפחת שמחוני להתקין את הדלת?
 .2כיצד יוכלו להגן על הדלת מפני השמש אם יחליטו בכל זאת להתקין את הדלת בצד אחר?
שאלה 7
לתלמידים מתקדמים
באיזה מהמקרים הבאים נוצר צל:
 .1כשעומדים ליד גופים אטומים כמו קיר או כשעומדים על חומר אטום כמו חול.
 .2כשעומדים במים.
 .3כשמרחפים באוויר.
הסבירו את תשובתכם.
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לנושא :אור פוגש חומר ובליעת אור  (לעמ'  37-30בספר לתלמיד)
שאלה 1
לפניכם גופים אחדים .כתבו אילו תופעות מתרחשות כשמאירים גופים אלה.
גוף אטום

גוף שחור

גוף לבן

גוף שקוף

מראה

שאלה 2
צבע האור של הדוב שחור.
כיצד עוזר צבע העור לחמם את גופו של הדוב?
שאלה 3
איזה צבע של קירות הבית מתאים יותר לאקלים החם בארץ:
א .צבע לבן או צבע בהיר אחר.
ב .צבע שחור או צבע כהה אחר.
נמקו את תשובתכם.
שאלה 4
שאול טען שכדאי שיהיו בבית חלונות רבים מזכוכית משום שהזכוכית שקופה וכמעט שאינה בולעת אור .קירות
בולעים את האור ולכן מחממים את הבית יותר.
 .1קראו את ההיגדים הבאים וציינו אם הם תומכים בטענה של שאול.
א .תינוק שנשכח במכונית שחנתה בשמש כשחלונותיה סגורים ניצל ברגע האחרון הודות לאנשים ששמעו את
בכיו.
ב .צריכת החשמל בבנייני משרדים שהקירות שלהם בנויים מחלונות זכוכית גבוהה מזו של בנייני אבן.
 .2שאול החליט לבדוק את הטענה שלו באמצעות ניסוי או תצפית.
הציעו לו איזה ניסוי או תצפית כדאי לו לבצע:
באילו כלים ישתמש?
באילו מכשירים ישתמש למדידות שיבצע?
שאלה 5
סמנו את התשובות המתאימות:
באילו תנאים לא יתחממו המים בדוד השמש?
א .אם יהיה מעונן חלקית.
ב .אם יהיה אובך כל היום.
ג .אם יהיה בהיר אך קר.
ד .אם יהיו עננים כבדים כל היום.
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שאלה 6
 .1באיזה חלק של הגג בבית יש להציב את הקולטים של דוד השמש?
א .בצד הפונה לכיוון צפון.
ב .בצד הפונה לכיוון דרום.
ג .בצד הפונה לכיוון מזרח.
ד .בצד הפונה לכיוון מערב.
ה .לא חשוב באיזה צד ,כולם טובים באותה מידה.
נמקו את תשובתכם.
 .2האם יש חשיבות לכיוון שבו מתקינים את מכל המים של דוד השמש? הסבירו.
שאלה 7
הוריה של ענת רוצים לקנות דוד שמש חדש .הם מתלבטים מה חשוב יותר לבדוק כשבוחרים דוד שמש ,אם רוצים
לקבל מים חמים רבים ככל האפשר:
א .גודלם של קולטי השמש.
ב .מספרם של צינורות המים העוברים בקולטי השמש.
ג .הכיסוי של קולטי השמש – אם הוא מזכוכית או מפלסטיק שקוף.
ד .צורתו של מכל המים של דוד השמש :אם הוא רחב ונמוך או צר וגבוה.
ה .החומרים המבדדים העוטפים את מכל המים של הדוד.
עזרו להם להחליט .כתבו מה חשוב יותר בבחירת דוד השמש.
שאלה 8
 .1יונתן ודנה הכינו את מערך הניסוי הבא:
א .הם הכינו  2קופסאות מתכת שטוחות בשני גדלים שונים וצבעו את הדופן הפנימית שלהן בצבע שחור.
ב .הם הכניסו לכל קופסה בקבוק פלסטיק שקוף בנפח של רבע ליטר מלא במים .בכל בקבוק היה מד טמפרטורה.
ג .הם כיסו את הקופסאות עם הבקבוקים בזכוכית.
ד .הם הציבו את הקופסאות עם הבקבוקים במקום גלוי לשמש.
ה .הם מדדו את הטמפרטורה של המים בבקבוקים אחרי  5שעות.
 .2יונתן ודנה חזרו על הניסוי אך הפעם הכניסו לכל קופסה בקבוק בנפח של חצי ליטר.
 .3יונתן ודנה מצאו:
בניסוי הראשון – היו הבדלים קטנים בטמפרטורה של המים בשני הבקבוקים.
בניסוי השני – היו הבדלים גדולים יותר בטמפרטורה של המים בשני הבקבוקים.
ענו על השאלות הבאות:
 .1מה הייתה השאלה שעליה ניסו יונתן ודנה לענות בניסוי הראשון?
 .2מה הייתה השאלה שעליה ניסו יונתן ודנה לענות בניסוי השני?
 .3מדוע הם השתמשו בקופסאות שהדופן הפנימית שלהן צבועה בצבע שחור?
 .4מדוע כיסו כל קופסה בזכוכית?
 .5באיזה בקבוק הייתה לדעתכם למים טמפרטורה גבוהה יותר? נמקו.
 .6מדוע לדעתכם בניסוי השני היה הבדל גדול יותר בטמפרטורה של המים בשני הבקבוקים?
 .7מהי המסקנה שעולה מהניסוי שביצעו יונתן ודנה?
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לנושא :אור מוחזר   (לעמ'  47-38בספר לתלמיד)
שאלה 1
מיכל שמעה יללות חתול מהמחסן .היא פתחה את הדלת וכתם של אור שמש האיר את הכניסה למחסן .מיכל לא
ראתה את החתלתול אך המשיכה לשמוע את יללותיו .רק לאחר שהדליקה את האור במחסן היא ראתה אותו יושב
בפינת המחסן.
 .1מדוע מיכל לא הצליחה לראות את החתלתול באור השמש?
 .2מה צריך לקרות כדי שהיא תוכל לראות את החתלתול? האם די בכך שהיא הדליקה את האור במחסן?
שאלה 2
יגאל עמד בחצר סמוך לחלון הכיתה שלא דלק בה האור .הוא החזיק בידו מראה והצליח להטיל כתם של אור שמש
על הקיר בכיתה .הסבירו כיצד.
שאלה 3
המיתולוגיה היוונית מספרת על נרקיס ,נער יפהפה שכל העלמות התאהבו בו ,אך הוא לא אהב אף לא אחת מהן
וברח מפניהן .האלה ַא ְר ֶט ִמיס הטילה עליו קללה שיתאהב באדם הראשון שיפגוש .נרקיס ישב לנוח על שפת הבריכה,
התבונן במים וראה את דמותו היפה נשקפת ,התאהב בה ,קפץ למים וטבע.
 .1מדוע השתקפה דמותו של נרקיס במים בצורה חדה וברורה? תארו את התופעה.
 .2שערו ,מה יכול היה לטשטש את דמותו (ואולי כך היה ניצל)? תארו את התופעה.
שאלה 4
לפניכם רשימת היגדים.
סמנו את ההיגדים הנכונים.
תקנו את ההיגדים שאינם נכונים לדעתכם.
			
 .1אנחנו רואים את כל הדברים סביבנו הודות לאור שהם מחזירים.
				
 .2אנחנו רואים בצבע שחור גופים שלא מחזירים אור כלל.
					
 .3האור חוזר רק ממקורות אור ולא מגופים אפלים.
		
 .4מראות משקפות עצמים כי הן מחזירות אור בדיוק בכיוון שבו הוא הגיע אליהן.
					
 .5רק גופים שקופים וחלקים משקפים גופים ועצמים.
						
 .6רק משטחים מחוספסים מחזירים אור.
 .7אם עומדים בין שתי מראות מקבילות מקבלים השתקפויות רבות שלנו		.
						
 .8מראות קמורות מגדילות את הדמויות.
 .9רופאי שיניים משתמשים במראות קעורות כי הן מגדילות את הדמות של השיניים.
 .10מראות קעורות עוזרות למקד את קרני האור בפנסים				.
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נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון

שאלה 5
 .1תנו  2דוגמאות לשימושים שעושים בכל אחד מסוגי המראות הבאות:
א .מראות מישוריות.
ב .מראות קמורות.
ג .מראות קעורות.
 .2הסבירו כיצד מתאים כל סוג של מראות לשימושים שעושים בו? הסבירו.
שאלה 6
אם רוצים לחמם מים כשנמצאים בשטח פתוח כדאי להשתמש:
א .במראה קמורה.
ב .במראה קעורה.
ג .במראה מישורית.
ד .בכמה סוגים של מראות יחד.
נמקו את תשובתכם.
שאלה 7
איזו מראה מתאימה לשימוש בצומת רחובות כדי שיהיה אפשר לראות כלי רכב המתקרבים לצומת?
א .מראה קמורה.
ב .מראה קעורה.
ג .מראה מישורית.
ד .כל סוגי המראות מתאימים.
נמקו את תשובתכם.
שאלה 8
לפניכם רשימה של סוגי מראות ושימושים שרוצים לעשות במראות.
רשמו את סוג המראה המתאים ליד כל שימוש נחוץ.
סוג המראה המתאים
השימוש הנחוץ
לנסוע בכלי רכב ולראות מה קורה מאחוריו.
להתאפר ולטפל בעור הפנים.
לצחצח שיניים ,להסתרק ולהתלבש.
ליצור הרגשה שהחדר גדול יותר.
למקד את קרני השמש.
לראות מי מתקרב לכניסה לבית.
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לנושא :אור שנשבר ועדשות  (לעמ'  57-48בספר לתלמיד)
שאלה 1
 .1כפית וקשית נראים לנו שבורים כשהם נמצאים בתוך כוס עם מים .הסבירו מדוע.
 .2מדוע המטבע שבמים אינו נראה לנו שביר ואילו כפית וקשית נראות לנו שבורות?
שאלה 2
סמנו את התשובה הנכונה:
אור נשבר רק כאשר -
 .1הוא עובר ממוצק לנוזל ומנוזל לאוויר.
 .2הוא מוחזר מחפצים בהירים.
 .3הוא פוגע בחומרים אטומים.
 .4הוא עובר מחומר שקוף אחד לחומר שקוף אחר.
שאלה 3
לפניכם היגדים העוסקים בתופעות שבירת האור.
סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.
תקנו את ההיגדים שאינם נכונים לדעתכם.
			
א .כאשר האור עובר מתווך שקוף אחד לתווך שקוף אחר הוא משנה כיוון.
		
ב .השינוי בכיוון האור נקרא בשם “שבירת אור״			.
		
			
ג .האור נשבר פעם אחת כשהוא עובר מתווך לתווך.
ד .האור נשבר באותה מידה כשהוא עובר מאוויר למים או ממים לאוויר		 .
		
ה .גוף שנמצא בתחתית בריכה מלאה במים נראה במקום גבוה יותר.
		
			
ו .המים גורמים לגוף שבתוכם להיראות קטן יותר.
ז .האור נשבר כשהוא עובר מהאוויר דרך זכוכית ויוצא שוב לאוויר בלי לשנות את כיוונו.
ח .במעבר מאוויר למים האור נשבר במידה רבה יותר מאשר במעבר מאוויר לזכוכית.

נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון

שאלה 4
 .1מדוע האור אינו משנה את כיוונו כשהוא עובר מהאוויר דרך זכוכית ויוצא חזרה לאוויר?
 .2באילו מהמקרים הבאים ייראה לנו מטבע הנמצא בתוך כוס גדול יותר:
א .כשהכוס ריקה.
ב .כשיש בכוס מים.
שאלה 5
 .1מהי עדשה?
 .2איזו משתי העדשות  -עדשה קעורה או עדשה קמורה ,ממקדת את קרני האור? איזו מפזרת אותן?
 .3באיזו עדשה משתמשים בזכוכית מגדלת?
 .4טיפת מים שהונחה על כתב הגדילה אותו .הסבירו מדוע.
 .5כמה פעמים נשברות קרני האור שעוברות דרך עדשה? הסבירו.
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שאלה 6
סמנו את התשובה הנכונה:
 .1משתמשים בזכוכית מגדלת כדי להגדיל את החפץ  /כדי להגדיל את תמונת החפץ
 .2תמונה הפוכה מתקבלת כאשר הופכים את העדשה  /כאשר קרניים היוצאות מהחפץ נשברות ומשנות כיוון
 .3קרני האור שעוברות במרכז העדשה נשברות  /לא נשברות
 .4עדשה קעורה מקטינה את הדמות  /מגדילה את הדמות
 .5עדשה קמורה מקטינה את הדמות  /מגדילה את הדמות
 .6בעין שלנו יש עדשה קעורה  /קמורה
 .7במיקרוסקופ משתמשים בעדשות קמורות  /עדשות קעורות  /בשתיהן יחד
 .8בטלסקופ משתמשים בעדשות קמורות  /בעדשות קעורות  /בשתיהן יחד
שאלה 7
אילו מהתכונות הבאות מאפיינות עדשות קמורות?
סמנו את התשובה הנכונה:
 .1הן מגדילות  /מקטינות חפצים.
 .2הן מפזרות  /ממקדות את קרני האור.
 .3הן יוצרות דמויות ישרות  /הפוכות של חפצים הנמצאים מולן.
 .4הן עשויות מחומרים שקופים  /אטומים.
 .5הן עבות  /דקות במרכז יותר מאשר בשוליים.
שאלה 8
לפניכם רשימת זוגות של תכונות:
· ממקדות קרני האור  /מפזרות קרני אור.
· מגדילות את הדמות הניצבת מולן  /מקטינות הדמות הניצבת מולן.
· יוצרות דמויות הפוכות של חפצים הנמצאים מולן  /יוצרות דמויות ישרות של חפצים הנמצאים מולן.
· עשויות מחומרים שקופים  /עשויות מחומרים אטומים.
· עבות במרכז יותר מאשר בשוליים  /עבות בשוליים יותר מאשר במרכז.
 .1ציינו אילו מהתכונות מאפיינות:
א .עדשות קמורות
ב .עדשות קעורות
 .2אילו מהתכונות משותפות:
א .לעדשות קמורות ולמראות קעורות?
ב .לעדשות קעורות ולמראות קמורות?
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שאלה 9
 .1סרטטו את מהלך קרני האור הפוגעות:
א .בעדשה קמורה.
ב .בעדשה קעורה.
 .2מהו המוקד של העדשה?
 .3ציינו לאיזו עדשה יש מוקד?
 .4מה קורה לקרניים העוברות דרך מרכז העדשה?
שאלה 10
 .1ציינו  4שמות של מכשירים שעושים בהם שימוש בעדשות.
 .2אילו שימושים עושים בכל אחד מהמכשירים שרשמתם?
שאלה 11
לתלמידים מתקשים
מחסנאי קיבל שתי קופסאות עם עדשות .לרוע המזל נפל הסימון מהקופסאות.
 .1אילו מהתכונות הבאות יעזרו למחסנאי לברר אילו עדשות מצויות בכל קופסה?
א .גודל העדשות.
ב .צורת העדשות.
ג .החומרים שמהם הן עשויות.
ד .אם הן ממקדות או מפזרות קרני אור הפוגעות בהן.
ה .אם הן מקטינות או מגדילות את החפצים הנמצאים מולן.
 .2האם על המחסנאי לבדוק את כל התכונות האלה או די שיבדוק רק חלק מהן? נמקו.
לתלמידים מתקדמים
מחסנאי קיבל שתי קופסאות עם עדשות .לרוע המזל נפל הסימון מהקופסאות.
מה על המחסנאי לעשות כדי לברר אילו עדשות נמצאות בכל קופסה?
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לנושא :כיצד אנחנו רואים   (לעמ'  60-58בספר לתלמיד)
שאלה 1
העין שלנו נקראת עין מצלמה .השוו בין מצלמה לעין האדם וכתבו במה הן דומות.
שאלה 2

העין  -מבנה  ותפקיד
 .1בטבלה שלפניכם רשומים חלקי העין .תארו כל חלק בקצרה וכתבו מהו תפקידו.
תוכלו להיעזר במידע שבספר התלמיד.
חלק העין
קרנית
קשתית
אישון
עדשה
זגוגית העין
רשתית
קנים
מדוכים
עצב הראייה

תיאורו

תפקידו

ב .מהו תפקיד הדמעות?
שאלה 3
 .1איזה חלק בעין משנה את כמות האור הנכנסת לעין? הסבירו כיצד.
 .2כיצד ממקדת העין את קרני האור על הרשתית?
 .3האם ייתכן מצב בו יש לאדם עין תקינה ובכל זאת הוא אינו רואה?
שאלה 4
לתלמידים מתקשים
סדרו ברצף הנכון את תהליך קליטת המידע באמצעות קרני אור הפוגעות בעין:
קרני האור פוגעות ברשתית ,קרני האור חודרות לעין דרך האישון ,קרני האור עוברות דרך העדשה ,קרני האור
פוגעות בעין ,גירוי האור הופך לאות חשמלי (אות עצבי) ,קרני האור מתמקדות.
לתלמידים מתקדמים
רשמו את הרצף שבו נקלט מידע באמצעות אור :מרגע שהוא פוגע בעין ועד שהוא מגיע אל המוח.
שאלה 3
לתלמידים מתקדמים
מדען טוען שפיתח פתרונות טכנולוגיים שיוכלו להחזיר לעיוורים את הראייה:
א .הוא פיתח שבב שאפשר לשתול במוח והוא פועל כמו המוח.
ב .הוא פיתח עין מלאכותית.
לאיזה גורם לעיוורון מתאים כל אחד מהפתרונות הטכנולוגיים שפיתח המדען?
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שאלה 4
 .1קוצר ראייה ורוחק ראייה הן תופעות של ליקויי ראייה.
א .הסבירו כיצד נגרמת כל תופעה.
ב .מהם סימני התופעות? כתבו על כל תופעה בנפרד.
ג .האם ניתן לתקן ליקויים אלה? הסבירו כיצד.
 .2סרטטו את מהלך קרני האור הפוגעות בעין אצל כל אחד מהאנשים האלה.
שאלה 5
איזה סוג של עדשה יש להתקין במשקפיים של אדם הלוקה בכל אחד מהקשיים הבאים:
 .1קוצר ראייה.
 .2רוחק ראייה.
הסבירו את תשובתכם.
שאלה 6
ציינו אם ההיגד הבא נכון לדעתכם והסבירו אותו:
המוח שלנו “מתקן״ מידע המגיע לעין :הוא מיישר תמונות ו״שובר״ תמונות של חפצים הנמצאים במים.
לתלמידים מתקדמים
המוח שלנו משנה את התמונות הנקלטות בעין .תנו  2דוגמאות לשינויים כאלה.
שאלה 7
 .1איזה נזק ייגרם לראייה בכל אחד מהמקרים הבאים:
א .פגיעה בפעילות של השרירים הקשורים לאישון.
ב .פגיעה בשרירים המפעילים את העדשה.
 .3פגיעה בצורת העדשה.
ד .עכירות בגוף הזגוגי של העין.
ה .פגיעה ברשתית.
ו .פגיעה בעצב הראייה.
נמקו את תשובתכם.
לתלמידים מתקדמים
 .2אילו ליקויים אפשר לדעתכם לתקן? נמקו.
שאלה 8
הסבירו מדוע האישון נראה שחור?
שאלה 9
לתלמידים מתקדמים
רופאי עיניים מצליחים באמצעות ניתוחים להחליף את העדשה בעין ולשנות את צורתה באמצעות קרני לייזר.
אילו ליקויי ראייה הם מצליחים לתקן באמצעות ניתוחים אלה?
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לנושא :אור וצבעים   (לעמ'  69-61בספר לתלמיד)
שאלה 1
 .1מהו הרכב האור הלבן?
 .2הסבירו את המונח “נפיצת האור“.
 .3לכל צבע יש מהירות תנועה האופיינית לו .מה קורה לצבע שעובר מתווך שקוף אחד לתווך שקוף אחר?
 .4על מה משפיעה מהירות התנועה של הצבעים?
 .5ציירו במחברת קשת וצבעו אותה בצבעים על פי סדר הופעתם.
 .6האם ייתכן שסדר הצבעים של הקשת יהיה אחר? נמקו.
שאלה 2
לתלמידים מתקדמים
 .1הסבירו את המונחים :נפיצת אור ,ספקטרום האור הנראה.
 .2הסבירו את הקשר בין נפיצת אור לבין ספקטרום האור הנראה.
שאלה 3
סמנו את התשובות הנכונות:
ניוטון הוכיח שהאור הוא תערובת של צבעים -
 .1כשהעביר קרן אור לבנה דקה דרך מנסרה משולשת והיא התפצלה לצבעים.
 .2כשהעביר אור בצבעים שונים באמצעות מנסרה משולשת וקיבל אור לבן.
 .3כשפיצל את האור למרכיביו במנסרה אחת וקיבל מהם שוב אור לבן לאחר שהעביר אותם דרך מנסרה שנייה.
 .4כשהעביר דרך מנסרה אור בצבע אחד וראה שהוא אינו משנה את צבעו.
נמקו את תשובתכם.
שאלה 4
באילו מהמקרים מתפצל אור לבן לצבעים?
 .1כשהוא נשבר במעבר מחומר שקוף אחד לחומר שקוף אחר.
 .2כשהוא עובר דרך גופים שקופים.
 .3כשהוא נבלע על ידי גופים שהוא פוגע בהם.
 .4כשחלק ממנו מוחזר מעצמים שהוא פוגע בהם.
נמקו את תשובתכם.
שאלה 5
לתלמידים מתקדמים
 .1מדוע יש צבעים לגופים שונים?
 .2כיצד קשורה התופעה לצבעים המרכיבים את האור הלבן?
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שאלה 6
 .1הסבירו כיצד אנחנו רואים צבעים.
 .2שחור אינו צבע של אור ,שחור הוא מצב שבו אין אור .מדוע אנחנו רואים בכל זאת חפצים שחורים?
 .3אם נשלב את שלושת צבעי האור :כחול ,ירוק ואדום  -איזה צבע יתקבל?
שאלה 7
באיזה צבע ייראה לעינינו כל אחד מהחומרים הבאים:
 .1חומר המחזיר את כל קרני האור הפוגעות בו.
 .2חומר הבולע את רוב קרני האור הפוגעות בו.
 .3חומר המחזיר צבע ירוק.
 .4חומר שקוף.
שאלה 8
יותם ראה שאם מאירים שלושה ניירות צלופן צבעוניים ,אדום ,כחול וירוק ,שמונחים זה על זה ,מקבלים צבע לבן.
אם מערבבים שלושה צבעי גואש – אדום ,כחול וירוק ,מתקבל צבע חום כהה.
יותם רשם את המסקנה הבאה:
תערובת של צבעים נותנת בהארה צבעים שונים מתערובת של אותם צבעים בצביעה.
הציעו ניסוי שיעזור לנו לבדוק אם המסקנה של יותם נכונה.
שאלה 9
סמנו את התשובה הנכונה:
מסנני צבעים הם חומרים -
 .1שמעבירים רק צבע אחד ובולעים את כל הצבעים האחרים.
 .2שמעבירים את כל הצבעים ובולעים רק צבע אחד.
 .3שבולעים את כל האור הפוגע בהם.
 .4שמחזירים את כל האור הפוגע בהם.
שאלה 10
כתבו מה יקרה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .1נאיר נייר לבן באור בצבע אדום.
 .2נאיר חולצה אדומה באור בצבע אדום.
 .3נאיר תפוח אדום באור לבן.
 .4נאיר צלופן אדום באור בצבע כחול.
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שאלה 11
האדם עושה שימוש בסוגי קרינה שונים.
בטבלה שלפניכם רשומים סוגים שונים של קרינת אור.
השלימו את הטבלה וכתבו בה דוגמאות לשימושים הנעשים בכל קרינה.
סוג הקרינה

דוגמאות לשימוש בקרינה

קרני רנטגן (קרני )X
קרינה תת-אדומה (אינפרא-אדומה)
קרינה על-סגולה (אולטרא סגולה)
קרני לייזר

שאלה 12
כדי להתגונן מפני קרינה על-סגולה אנחנו לובשים בגדים עם שרוולים ארוכים ,מורחים על העור משחת הגנה
מיוחדת ,משתמשים במכוניות בחלונות זכוכית שמונעים חדירת הקרינה לתוך המכונית.
אפשר להסיק שבגדים ,משחת הגנה וחלונות הזכוכית:
 .1מחזירים קרינה על-סגולה.
 .2בולעים קרינה על-סגולה.
 .3מעבירים קרינה על-סגולה.
 .4שוברים קרינה על-סגולה.
נמקו את תשובתכם.
שאלה 13
גופים חמים פולטים קרינה תת-אדומה שנקראת גם קרינת חום.
כיצד מתקשרים לתכונה זו של גופים חמים כל אחד מהמשפטים הבאים:
 .1אפשר לגלות היכן נמצאים בעלי חיים גם בלילה חשוך.
 .2אפשר לצלם בלילה מקומות שנמצאים בהם בני אדם.
 .3בשעות החשיכה אפשר להבדיל מהחלל בין שטחי יערות למדבריות באמצעות גלאים של קרינה תת-אדומה.
שאלה 14
לתלמידים מתקדמים
הידעתם שפרוותו של דוב הקוטב שקופה? בגלל צפיפות השערות בפרווה היא נראית לבנה.
 .1הסיבים הבונים את השערות בפרוותו של דוב הקוטב מתנהגים כמו סיבים אופטיים .הסבירו כיצד עובר האור
דרך השערות בפרווה אל עורו של הדוב.
 .2צבע העור של דוב הקוטב דומה לזה של הדוב השחור.
כיצד עוזר העור לחמם את גופו של הדוב ?
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שאלות הערכה לפרק הקול
לנושא :התפשטות הקול   (לעמ'  82-74בספר לתלמיד)
שאלה 1
לפניכם היגדים העוסקים בתופעות הקשורות בקולות.
סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.
תקנו את ההיגדים שאינם נכונים לדעתכם.
					
 .1קולות נוצרים על ידי תנודות שמתפשטות באוויר.
 .2אנחנו יכולים לשמוע רק תנודות שמתפשטות באוויר				.
					
 .3תנודות של מיתרי גיטרה מעבירות אנרגיה לסביבה.
בריק						.
 .4כמו האור גם הקול מתפשט ִ
 .5הקול מתפשט באוויר מהר הרבה יותר מאשר במוצק				.
 .6קולות נוצרים במתכות בקלות רבה יותר מאשר בעץ והם גם מתפשטים בהן מהר יותר.
					
 .7אנחנו שומעים רק חלק ממגוון הקולות בטבע.
		
 .8אנחנו מצליחים לזהות את מקור הקול הודות למרחק בין שתי האוזניים שלנו.
 .9קרום התוף באוזן שלנו בולם קולות חזקים ומונע פגיעה באוזן			.
 .10באוזן שלנו הופכת אנרגיית תנועה של האוויר לאות חשמלי (אות עצבי)		.

נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון

שאלה 2
אילו מהממצאים הבאים מוכיחים שהקול מתפשט בסוגים שונים של תווך :באוויר ,במים ובמוצק כמו עץ או מתכת.
נמקו את תשובתכם.
 .1אנחנו שומעים רעמים שמגיעים אלינו ממרחקים גדולים מאוד.
 .2כשמוציאים את כל האוויר (יוצרים ִריק) מכלי שמוחזק בו שעון מעורר ,לא שומעים את צלצול השעון ואת
תקתוקו.
 .3כשמניחים אוזן על הקרקע אפשר לשמוע קולות המגיעים ממרחקים גדולים.
 .4אפשר להחליש קולות באמצעות קירות חוסמים.
 .5אפשר לשמוע בבית מים הזורמים בצינורות שעוברים בקירות.
שאלה 3
הסבירו כיצד אנחנו שומעים קולות:
 .1איזה איבר באוזן עוזר לנו לאסוף קולות? כיצד?
 .2כיצד עוברים הקולות לתוך האוזן?
 .3כיצד הופכות באוזן תנודות אוויר לאות חשמלי?
 .4כיצד אנחנו מפענחים את הקולות ומבינים את משמעותם?
 .5האם ייתכן מצב שבו האוזניים של האדם תקינות לגמרי ובכל זאת הוא אינו שומע? הסבירו.
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לנושא :תכונות הקול (גובה ועוצמה)   (לעמ'  89-83בספר לתלמיד)
שאלה 4
מספר התנודות בשנייה (תדירות הקול) קובע את גובה הקול שאנחנו שומעים.
סמנו את התשובות הנכונות:
 .1קול שהתדירות שלו גבוהה (מספר התנודות בשנייה הוא גדול) יוצר צלילים גבוהים.
 .2קול שהתדירות שלו נמוכה (מספר התנודות בשנייה הוא קטן) יוצר צלילים גבוהים.
 .3קול שהתדירות שלו נמוכה (מספר התנודות בשנייה הוא קטן) יוצר צלילים נמוכים.
 .4שריקה חזקה יוצרת תנודות בתדירות גבוהה ואנחנו שומעים צליל גבוה.
שאלה 5
סמנו את המשפטים הנכונים.
תקנו את המשפטים שאינם נכונים.
 .1אורך המיתרים של הגיטרה ועוביים קובעים את גובה הצליל :למיתרים עבים וארוכים קול נמוך מזה של מיתרים
דקים וקצרים.
 .2אורך עמוד האוויר בכלי נגינה קובע את גובה הצליל :ככל שעמוד האוויר ארוך יותר ,הצליל גבוה יותר.
 .3מידת המתיחה של עור התוף קובעת את גובה הצליל :ככל שהעור מתוח יותר ,הצליל גבוה יותר.
 .4אורך הקלידים של הקסילופון קובע את גובה הצליל :לקלידים ארוכים צליל גבוה מזה של קלידים קצרים.
שאלה 6
שאול מתח שני מיתרים זהים של גיטרה על קופסת עץ חלולה.
הוא הניח אצבע של כף יד אחת בנקודות שונות על כל מיתר ,ופרט על המיתר באמצעות האצבע של כף היד
השנייה.
 .1איזו שאלה ניסה שאול לברר?
 .2מדוע הוא מתח שני מיתרים זהים על קופסת העץ?
 .3מדוע הוא הזיז את האצבע ממקום למקום על פני המיתר?
 .4שערו מה היו הממצאים של שאול?
שאלה 7
סמנו את התשובה הנכונה:
 .1בקול שעוצמתו חזקה יש יותר אנרגיה  /פחות אנרגיה מאשר בקול שעוצמתו חלשה.
 .2מיתר בגיטרה שמתנודד למרחק גדול משמיע קול חלש  /חזק.
 .3כשמגבירים את לחץ השפתיים על הפייה של החצוצרה נשמע צליל חזק  /חלש יותר.
 .4כשאנחנו נושפים בכוח לתוך חלילית נוצרות בעמוד האוויר של החלילית תנודות חזקות  /חלשות יותר והצליל
נשמע חלש  /חזק יותר.

75

שאלה 8
מה עלינו לעשות בכל אחד מהמקרים הבאים כדי:
 .1להפיק קול גבוה וחזק ממיתרים של הגיטרה.
 .2להפיק קול גבוה וחלש מחלילית.
 .3להפיק קול נמוך וחלש ממיתרי הגיטרה.
 .4להפיק קול נמוך וחזק מהחלילית.
שאלה 9
אילו מהקולות הבאים יישמעו לאוזנינו כרעש לא נעים?
 .1קולות אחידים שהתדירות שלהם (מספר התנודות בשנייה) קבועה.
 .2קולות לא אחידים שהתדירות שלהם אינה קבועה.
 .3קולות אחידים בתדירות קבועה אך מהירים מאוד.
 .4קולות אחידים בתדירות קבועה אך איטיים מאוד.

לנושא :כיצד אנחנו משמיעים קולות?   (לעמ'  92-90בספר לתלמיד)
שאלה 1
סמנו את המשפטים הנכונים:
 .1כאשר אנחנו מדברים נמתחים מיתרי הקול והרווח ביניהם נסגר.
 .2אנחנו שולטים על גובה הקול שלנו על ידי שינוי אורך המיתרים שלנו ומידת המתיחות שלהם.
 .3אנחנו שולטים על עוצמת הקול על ידי שינוי בכמות האוויר שאנחנו מזרימים דרך מיתרי הקול שלנו.
 .4אנחנו משנים את הקולות שאנחנו משמיעים בעזרת תנועות של הלשון והשפתיים.
שאלה 2
ענת ביצעה את הניסוי הבא:
היא לקחה  2צינורות פלסטיק צרים באורך שווה.
על צינור אחד היא הדביקה בקצה שני פסי נייר צרים יותר מפתח הצינור והשאירה ביניהם רווח קטן.
על צינור שני היא הדביקה בקצה שני פסי נייר אך לא השאירה ביניהם כל רווח.
היא ניפחה בלון והצמידה אותו לקצה של כל צינור.
ענת שיחררה באיטיות את האוויר מהבלון.
ענו על השאלות הבאות:
 .1מה ביקשה ענת לבדוק בניסוי שלה?
 .2מה קורה כשמשחררים באיטיות אוויר מהבלון?
 .3מה תמצא לדעתכם ענת בניסוי שלה? נמקו.
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שאלה 3
 .1הסבירו כיצד אנחנו משמיעים קולות:
א .אילו איברים בגוף עוזרים לנו להשמיע קולות?
ב .כיצד הם פועלים?
 .2כיצד אנחנו משנים את עוצמת הקול שלנו?
 .3כיצד אנחנו נותנים משמעות לקולות שאנחנו משמיעים?
שאלה 4
מדוע קולם של ילדים גבוה בדרך כלל מקולם של מבוגרים?
 .1משום שהריאות שלהם קטנות יותר וקשה להם להוציא מהריאות כמות גדולה של אוויר בבת אחת.
 .2משום שמיתרי הקול שלהם עדיין אינם מפותחים.
 .3משום שהגרון ,האף ומערכת הנשימה שלהם קטנים יותר.
 .4משום שמיתרי הקול שלהם קצרים יותר.

לנושא :החזרת קולות ושימושים בקולות   (לעמ'  104-93בספר לתלמיד)
שאלה 1
 .1הסבירו מה זה הד?
 .2מדוע כשאנחנו מדברים בחדר ריק שאין בו ריהוט או ציוד אחר אנחנו שומעים הדים?
 .3לרשותנו הציוד והחומרים הבאים:
וילונות בד ארוכים ,לוחות גבס ,לוחות עץ ,משטחי ספוג ,שטיחים.
 .1באילו מהאמצעים האלה כדאי לנו להיעזר כדי להפחית את ההד בחדר? נמקו.
 .2כיצד נוכל לבדוק אילו מהחפצים האלה יעיל יותר לבלימת הדים?
תכננו ניסוי מתאים לבדיקת שאלה זו:
· ציינו כיצד תמדדו את ההבדלים בהדים בכל מצב.
· באילו חפצים תשתמשו לבדיקה?
· כיצד תבטיחו שאין גורמים אחרים המשפיעים על הבדיקה שלכם?
שאלה 2
לתלמידים מתקדמים
מוזיקאי צריך לבחור בחדר המתאים ביותר מבין שלושה חדרים לחזרות שהוא עורך עם הלהקה שלו:
 .1חדר עם רצפה חשופה וקירות המכוסים במראות כדי לראות מה כל אחד מחברי הלהקה עושה.
 .2חדר שהרצפה שלו מכוסה בשטיח והקירות שלו עשויים גבס ישר וחלק.
 .3חדר שעל הרצפה פרסו לוחות גומי וציפו אותם בעץ ,והקירות מכוסים בספוגים.
באיזה חדר יבחר? נמקו את תשובתכם.
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שאלה 3
לשימוש בקולות יש חשיבות רבה בחברת בני האדם .אנחנו משתמשים במכשירים רבים הנעזרים בקולות ליצירת
תקשורת.
 .1הסבירו מהי החשיבות של תקשורת קולית בין בני האדם?
 .2תנו  3דוגמאות למכשירים המשמשים אותנו ליצירת תקשורת קולית וציינו אילו סוגים של תקשורת אנחנו
יוצרים בעזרתם.
 .3אילו אמצעים עוזרים לנו להגביר את עוצמת הקול? הסבירו בפירוט רב יותר את אופן הפעולה של אחד מהם.
שאלה 4
על-ש ְמ ִעיים הם קולות:
ִׁ
 .1קולות
א .גבוהים וחלשים מאוד שקשה לנו לשמוע.
ב .חוזרים כהד ממשטחים חלקים ואינם ברורים.
ג .בתדירות גבוהה מאוד מחוץ לטווח השמיעה שלנו.
ד .בתדירות נמוכה מאוד מחוץ לטווח השמיעה שלנו.
על-ש ְמ ִעיים.
ִׁ
 .2תנו  2דוגמאות לשימושים שהאדם עושה בקולות
שאלה 5
 .1תנו  3דוגמאות למקורות רעש בתוך בתי מגורים.
 .2תנו  3דוגמאות למקורות רעש מחוץ לבתי המגורים.
 .3אילו ממקורות הרעש האלה מפריעים יותר? נמקו.
שאלה 6
 .1הרעש הוא מטרד קשה הפוגע בבריאותנו .האם אתם מסכימים עם קביעה זו? נמקו.
 .2הסבירו כיצד משפיע כל אחד מהגורמים הבאים על השפעת הרעש עלינו:
א .סוג הרעש.
ב .השעה ביממה שבה נשמע הרעש.
ג .עוצמת הרעש.
ד .משך החשיפה לרעש.
ה .המרחק ממקור הרעש.
שאלה 7
אנחנו יכולים להפחית את מטרד הרעש על ידי שימוש בכמה אמצעים:
שינוי בהתנהגות שלנו ,שימוש בחוקים ובתקנות מתאימים ,בנייה ותכנון בתים וערים.
 .1תנו דוגמה לכל אחד מהאמצעים האלה.
 .2הסבירו כיצד הוא עוזר לצמצם מפגעי רעש.
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שאלות הערכה לפרק תופעות בחשמל
לנושא :תופעות בחשמל   (לעמ'  108-105בספר לתלמיד)
שאלה 1
לפניכם היגדים העוסקים בתופעות בחשמל סטטי.
סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.
תקנו את ההיגדים שאינם נכונים לדעתכם.
					
 .1מטענים חשמליים מנוגדים דוחים זה את זה.
		
 .2אם מטענים חשמליים מושכים זה את זה ,המסקנה היא שהם מטענים שונים.
 .3שפשוף מוט פלסטיק בבד משי מעביר מטענים חשמליים מהמשי למוט הפלסטיק.
 .4שני בלונים דוחים זה את זה אם משפשפים אותם באותו חומר כמו למשל בד משי.
 .5אם נשפשף בלון באפודת צמר שאנחנו לובשים הוא ייצמד לאפודה כי הטעינה שלו
מנוגדת לזו של האפודה							.
 .6ברק הוא התפרקות חשמלית בין העננים לקרקע ,שהמטען החשמלי שלה מנוגד לזה של
									
העננים.
לתלמידים מתקדמים
 .7במזג אוויר יבש מאוד השערות סומרות אחרי שמסתרקים משום שיש להן מטענים
						
חשמליים דומים שדוחים זה את זה.
 .8כשמשפשפים את הרגליים בשטיח עוברים מטענים חשמליים מכף הרגל לשטיח.
הרגל נטענת במטענים מנוגדים לאלה של השטיח ולכן נוצרת התפרקות חשמלית.
 .9התפרקות חשמלית היא מכת חשמל שאנו מרגישים למשל כשאנחנו נוגעים
						
בדלת של מכונית כשהאוויר יבש מאוד.

נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון

נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון

שאלה 2
סמנו את התשובה הנכונה:
טעינה במגע נוצרת כאשר –
 .1שני גופים טעונים נמשכים זה לזה.
 .2שני גופים לא טעונים נוגעים זה בזה.
 .3גוף טעון חשמלית נוגע בגוף אחר ומעביר לו מטען.
 .4גוף טעון חשמלית נדחה על ידי גוף טעון אחר.
שאלה   3
סמנו באילו מהמקרים הבאים נוצרת מכת חשמל:
א .כאשר גוף טעון במטען חשמלי גדול מתקרב לגוף שאינו טעון.
ב .כאשר שני גופים טעונים במטענים חשמליים דומים דוחים זה את זה.
ג .כאשר שני גופים הטעונים במטענים חשמליים מנוגדים נמשכים זה לזה.
ד .כאשר גוף שאינו טעון במטען חשמלי מתקרב לגוף אחר שגם הוא אינו טעון במטען חשמלי.
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שאלה 4
איך נוצר הברק? – הקיפו את התשובות הנכונות.
 .1כאשר שני עננים הטעונים במטען חשמלי מנוגד מתקרבים זה לזה.
 .2כאשר שני עננים הטעונים במטען חשמלי דומה מתקרבים זה לזה.
 .3כאשר עננים הטעונים במטען חשמלי מתקרבים לקרקע הטעונה במטען חשמלי מנוגד.
 .4כאשר עננים הטעונים במטען חשמלי מתקרבים לקרקע הטעונה במטען חשמלי דומה.
שאלה 5
שאול שמע בחדשות על בעלי חיים שרעו בשדה פתוח ,נפגעו ממכת ברק ומתו.
הוא נזכר שבכיתה למדו על כליא ברק .שאול חשב שאם יציבו בשטח המרעה כליא ברק הוא יוכל להציל את
בעלי החיים הרועים בשדה.
הוא החליט לבדוק את הרעיון שלו.
שאול חיפש במקורות מידע שונים ומצא מידע מעניין:
 .1ברקים פוגעים בעצמים בולטים כמו למשל עצים המצויים בשטח הפתוח .עצמים גבוהים כמו עצים נפגעים יותר
מאשר עצמים נמוכים ועגולים כמו שיחים או צמחים עשבוניים המצויים בסביבתם.
 .2היו מקרים בארץ שאנשים נפגעו מברק כי הסתתרו מתחת לעצים גבוהים וזקופים או שישבו בתוך מכוניות
שנפגעו מברקים.
 .3אם נקלעים לסופת ברקים כשנמצאים בשטח פתוח המומחים ממליצים להישאר בשטח הפתוח ואף לשכב על
הקרקע כדי להקטין את הסיכוי להיפגע ממכת ברק.
 .4בשטחים פתוחים שהיו בהם עמודי חשמל או אנטנות ,הברקים פרצו אליהם ולא אל הקרקע שסביבם.
ענו על השאלות הבאות:
 .1מדוע גרמה מכת הברק למותם של בעלי החיים שרעו בשדה הפתוח?
 .2מהו “כליא ברק“ ומה תפקידו?
 .3האם המידע ששאול מצא תומך לדעתכם ברעיון שלו :האם יכול כליא ברק להציל בעלי חיים הרועים בשדה?
הסבירו כיצד.
 .4שאול חשב שאפשר לבדוק את הרעיון שלו בעזרת הניסוי הבא:
א .למצוא שטח פתוח שכבר נפגע בעבר על ידי ברקים.
ב .לחלק שטח פתוח לשני חלקים שווים ולהבטיח שבכל חלק יהיה מספר שווה של עצים גבוהים.
ג .בחלק אחד לנעוץ  5מוטות באורך של כ 5-מטרים שישמשו כליא ברק בכמה נקודות בשטח.
בחלק השני לא לנעוץ כלל כליא ברק.
ד   .לעקוב אחר המתרחש בשטחים שסומנו ולראות אם יש הבדל במספר העצים
שנפגעים על ידי ברקים.
לתלמידים מתקדמים:
 .5האם תכנון הניסוי של שאול הוא טוב לדעתכם? נמקו.
 .6האם נוכל להגיע למסקנה ברורה בעקבות ניסוי כמו של שאול או שעלינו לבצע מהלך נוסף?
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שאלה 6
לתלמידים מתקשים
ענו על השאלות הבאות:
 .1מדוע רצה שאול לבחור בשטח שנפגע בעבר על ידי ברקים?
 .2מדוע מציע שאול לחלק שטח פתוח לשני חלקים שווים?
 .3מדוע הוא בחר בשטח פתוח שיש בו עצים גבוהים?
 .4מה אפשר לעשות במקרה שאין בשטח עצים גבוהים?
 .5מדוע מציע שאול לנעוץ כמה מוטות של כליא ברק רק בשטח אחד?
 .6מדוע מציע שאול לנעוץ את המוטות באזורים שונים בחלקה?
 .7היכן בחלקה כדאי לדעתכם לנעוץ את המוטות? נמקו.
 .8מה עלינו לעשות כדי לקבל נתונים משטח המחקר?
תשובה לשאלה 6
כליא ברק יכול להיות יעיל גם בשטח פתוח אם הבקר נמצא קרוב אליו :המטען שבענן מושך אליו מטענים
מנוגדים שבקרקע .כליא הברק ייטען במטען גדול יותר מאשר הבקר שסביבו משום שחודים נטענים בחשמל
יותר מכדורים גדולים ויש סביב חודים שדה חשמלי גדול יותר .וכך כאשר הברק יפרוץ הוא יפרוץ אל כליא
הברק ולא אל הבקר שסביבו .מאותה סיבה בשעת סערת ברקים לא מומלץ לעמוד מתחת לעץ ,כי יש סיכוי גדול
יותר שהברק יפגע בעץ .עדיף להירטב ולהישאר בשדה הפתוח ואף עדיף להיות צמודים ככל האפשר לקרקע.
תכנון הניסוי של שאול נכון :הוא מציע בקרה (שטח דומה שאין בו כליא ברק) ,הוא מציע אמצעי לבדיקת ההשפעה
של ברקים (עצים גבוהים בשטח ,ובמקרה שאין עצים – אפשר לטעת אחדים) .אך כדי לוודא שהממצאים
נכונים יש לחזור על הניסוי .אפשר להעביר את המוטות לחלקה השנייה ולראות אם יתקבלו תוצאות דומות.
שאלה 7
לתלמידים מתקדמים
מיכל שמה לב לתופעה מעניינת.
היא הסתרקה במסרק הפלסטיק שלה וקירבה אותו לפיסות נייר קטנות ,בלי לגעת בהן.
פיסות הנייר "קפצו" ונדבקו למסרק אבל אחרי כמה זמן הן נפלו בחזרה.
מיכל רשמה מסקנה:
גוף אחד יכול להשרות מטען חשמלי בגוף אחר (טעינה בהשראה) גם בלי שנוצר ביניהם מגע.
 .1אילו מהממצאים הבאים תומכים במסקנה של מיכל?
 .1כשמסתרקים נטען המסרק במטען חשמלי מנוגד למטען החשמלי של השערות.
ב .כשמקרבים בלון טעון במטען חשמלי לקיר לא טעון ,הבלון נצמד לקיר.
ג .קרקע הסמוכה לעננים טעונים במטען חשמלי ,נטענת במטען חשמלי מנוגד לזה של העננים.
ד .כשמשפשפים בלון במטלית צמר הוא נטען במטען חשמלי מנוגד לזה של המטלית.
 .2מיכל הסבירה מדוע פיסות הנייר נפלו בחזרה:
“פיסות הנייר נמשכו אל המסרק כי היה להן מטען חשמלי מנוגד.
כשנוצר מגע בין פיסות הנייר למסרק ,עובר אליהן מהמסרק מטען דומה לזה של המסרק.
מטענים דומים דוחים זה את זה .לכן פיסות הנייר נופלות מהמסרק.״
האם לדעתכם ההסבר מדויק? נמקו.

81

שאלה 7
 .1מכליות דלק (מכוניות המובילות דלק במכלים גדולים) עלולות להידלק אם ייווצר בהן מטען חשמלי סטטי.
הסבירו מדוע.
 .2נוהגים להצמיד לתחתית המכל שרשרת ברזל הנוגעת באדמה כשהמכלית נעה .הסבירו כיצד מונעת השרשרת
יצירת מטען חשמלי במכלית.
 .3האם לדעתכם אפשר להציע פתרון דומה לכל כלי הרכב? נמקו.

לנושא :מגנטים ומגנטיות   (לעמ'  115-109בספר לתלמיד)
שאלה 1
סמנו את התשובה הנכונה:
 .1אפשר לזהות מתכות באמצעות מגנטים כי הם מושכים את כולן באותה מידה.
 .2מתכות אינן נמשכות כלל למגנטים.
 .3מגנטים מושכים רק שלוש מתכות :ברזל ,ניקל וקובלט.
 .4מגנטים מושכים רק מתכות יקרות כמו זהב ,כסף ופלטינום.
שאלה 2
ענו על השאלות הבאות:
 .1כמה קטבים יש לכל מגנט?
 .2מהם שמותיהם ומדוע הם נקראים כך?
 .3איך אפשר לזהות את הקטבים של המגנט?
 .4כאשר מקרבים שני מגנטים זה לזה יכולות להתרחש שתי תופעות .ציינו אותן.
שאלה 3
לפניכם היגדים העוסקים בתופעות במגנטיות.
סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.
תקנו את ההיגדים שאינם נכונים לדעתכם.
						
 .1קטבים מגנטיים דומים מושכים זה את זה.
				
 .2אם מקרבים מגנט למצפן הוא מושך אליו את מחט המצפן.
						
 .3מגנטים מושכים אליהם מגנטים אחרים.
			
 .4אפשר להפריד אבקת ברזל מתערובת עם קמח באמצעות מגנט.
			
 .5אם מעבירים מגנט מעל ברזל הוא מתמגנט ומושך אליו חפצים מברזל.
 .6אם נקרב מגנט לקופסה שיש בה אלומיניום ,נחושת ,ניקל וברזל ,המתכות
						
ייצמדו למגנט ולא יישארו בקופסה.
		
 .7מסמר פלדה ממוגנט מאבד את המגנטיות שלו אם נצמדים אליו חפצים ממתכת.
		
 .8במגנט בצורת פרסה אין קוטב צפוני וקוטב דרומי אלא שני קטבים דומים.
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שאלה 4
סמנו את התשובה הנכונה:
 .1ברזל נמשך למגנט אבל אי אפשר למגנט אותו.
 .2אפשר למגנט ברזל אם מקרבים אליו מגנט והוא נדבק אליו.
 .3אפשר למגנט ברזל אם מעבירים מעליו מגנט באותו כיוון פעמים אחדות.
 .4אפשר למגנט ברזל רק בעזרת מצפן.
שאלה 5
 .1המגנט עוזר לטייסים ולספנים לכוון את התנועה שלהם .הסבירו כיצד.
 .2מה עליהם לעשות כדי לנוע לכיוון מזרח?
שאלה 6
דניאל הוא קצת מפוזר .הוא שוכח מתי יש לו חוגים ודברים שצריך להביא מדי פעם לבית הספר .הוא חשב שלוח
מודעות מגנטי יכול לעזור לו והחליט לבנות לו לוח כזה.
עזרו לדניאל לבנות לוח מודעות מגנטי:
 .1כתבו באילו חומרים תשתמשו לבניית הלוח ומדוע.
 .2מה יהיו מידות הלוח שתבנו?
 .3כיצד תתלו את הלוח והיכן?
 .4במה תיעזרו כדי להצמיד ידיעות ללוח?
 .5כיצד תארגנו את המידע על החוגים על הלוח כך שיהיה קל לעקוב אחריהם?
שאלה 7
ענת החליטה לבנות מצפן.
היא לקחה קופסה עגולה קטנה ונעצה דרך מרכז הבסיס שלה סיכה מחודדת כך שהחוד שלה פנה כלפי מעלה.

היא מצאה לוחית פלדה קטנה וקלה מאוד שבמרכזה הייתה כיפה קטנה.
היא צבעה צד אחד של הלוחית בצבע אדום ,וצד אחד בצבע לבן.
ענו על השאלות הבאות:
 .1מאילו חומרים כדאי שהקופסה והסיכה החדה יהיו עשויים? נמקו.
 .2מדוע צבעה ענת את לוחית הפלדה בשני צבעים שונים?
 .3מהן הפעולות הבאות שעל ענת לבצע כדי להשלים את בניית המצפן?
 .4כיצד תוכל ענת לבדוק אם המצפן שבנתה פועל היטב?
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הנושאים :הקשר בין מטען חשמלי לזרם חשמלי ובין חשמל למגנטיות   
(לעמ'  121-115בספר לתלמיד)
שאלה 1
לפניכם היגדים העוסקים בקשר שבין מטען חשמלי לזרם חשמלי.
סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.
תקנו את ההיגדים שאינם נכונים לדעתכם.
 .1מטען חשמלי סטטי יכול ליצור זרם חשמלי				.
 .2זרם חשמלי יכול ליצור מטען חשמלי סטטי				.
				
 .3מטען חשמלי הנמצא בתנועה יוצר זרם חשמלי.
			
 .4זרם חשמלי נוצר רק אם יש מקור מתח במעגל החשמלי.
 .5אין הבדל בין מטען חשמלי סטטי למטען הזורם בזרם חשמלי פרט לתנועה.
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שאלה 2
אילו מההיגדים הבאים מראים שיש קשר בין מטען חשמלי לזרם חשמלי? נמקו את תשובתכם:
 .1אם נוגעים בקופסת מתכת בעזרת סרגל הטעון חשמלית ,עובר המטען החשמלי מהסרגל אל הקופסה.
 .2אם טוענים מסרק במטען חשמלי סטטי כשמשפשפים אותו במטלית צמר ,הוא מושך אליו פיסות נייר.
 .3אם משפשפים בלון אחד במטלית צמר ובלון שני ביריעת פלסטיק הטוענת אותו במטען מנוגד לזה של הבלון
הראשון ,הבלונים דוחים זה את זה.
 .4אם מחברים למעגל חשמלי שיש בו נורה חשמלית ,מוט פלסטיק הטעון במטען חשמלי סטטי ,נדלק אור בנורה.
שאלה 3
לתלמידים מתקדמים
בעמודה  1מתוארות תופעות בחשמל.
בעמודה  2מתוארות תופעות במגנטיות.
סמנו בקו את המשפטים המתארים אותה תופעה:
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עמודה 1

עמודה 2

כשעובר זרם חשמלי דרך תיל מוליך הנמצא ליד מצפן,
משנה מחט המצפן את כיוונה.

כשמקרבים קוטב צפוני של מגנט אחד לקוטב דרומי של
מגנט אחר ,הם מושכים זה את זה.

כשמעבירים זרם חשמלי באותו כיוון דרך שני סלילי
נחושת המצויים במעגלים חשמליים סמוכים ,הם
מושכים זה את זה.

אחרי שמעבירים מגנט על פני מוט ברזל כמה פעמים,
הוא מושך אליו מסמרי פלדה.

כשמעבירים זרם חשמלי בכיוונים מנוגדים דרך שני
סלילי נחושת המצויים במעגלים חשמליים סמוכים ,הם
דוחים זה את זה.

כשמקרבים מגנט למצפן ,משנה מחט המצפן את כיוונה.

כשמקרבים מוט ברזל הנמצא בתוך סליל נחושת שעובר
בו זרם חשמלי למסמרי פלדה ,הוא מושך אותם אליו.

כשמקרבים קוטב דרומי של מגנט אחד לקוטב דרומי
של מגנט אחר ,הם דוחים זה את זה.

שאלה 4
 .1הסבירו מהו אלקטרומגנט.
 .2ליפפנו תיל נחושת על מוט ברזל:
א .מה עלינו לעשות כדי ליצור אלקטרומגנט?
ב .מה עלינו לעשות כדי לבדוק אם הצלחנו ליצור אלקטרומגנט?
לתלמידים מתקדמים
הכנו אלקטרומגנט – ליפפנו תיל נחושת על מוט ברזל וחיברנו את תיל הנחושת למעגל חשמלי .אנחנו רואים שעובר
זרם במעגל החשמלי ,אבל מוט הברזל אינו מושך אליו חפצים מברזל.
 .1מה יכול להיות מקור הבעיה?
א .לא יצרנו אלקטרומגנט .משהו שגוי בפעולות שלנו.
ב .האלקטרומגנט חלש מדי ולכן אינו מצליח למשוך אליו חפצים מברזל.
 .2מה נוכל לעשות כדי לברר מהו מקור הבעיה?
שאלה 5
 .1כריסטיאן ַא ְר ְס ֶטד גילה במקרה שמחט של מצפן משנה את כיוונה כאשר המצפן נמצא ליד מעגל חשמלי שעובר
בו זרם.
הציעו ניסוי שיוכיח שיש קשר בין התופעות ושהמחט של המצפן לא שינתה את כיוונה במקרה.
 .2מה קורה כשמניחים מגנט ליד מצפן?
הציעו ניסוי שיוכיח שהמגנט הוא זה שמשפיע על השינויים במצפן ולא גורם אחר.
 .3אנדרה ַא ְמ ּ ֶפר טען שיוכל להוכיח קשר בין חשמל למגנטיות אם יראה שסליל נחושת יכול לקבל תכונות של
מגנט.
הציעו ניסוי שיראה קשר בין חשמל למגנטיות ויוכיח את טענתו של אמפר.
 .4מייקל פָ ָר ֵדיי טען שיוכל להוכיח קשר בין חשמל למגנטיות אם יראה שמגנט משרה זרם חשמלי בסליל נחושת.
כיצד הוכיח פרדיי את טענתו?

לנושא :הפקת חשמל ומקורות האנרגיה   (לעמ'  143-122בספר לתלמיד)
שאלה 1
בדינמו של אופניים יש כמה מרכיבים:
מקור מתח (גנרטור) שיש בו סליל ומגנט ,מעגל חשמלי ,פנס ובו נורה חשמלית.
 .1בדינמו של האופניים יש מעגל חשמלי סגור .תארו את מרכיביו.
 .2הדינמו יכול לפעול רק כשאנחנו רוכבים על האופניים .הסבירו מדוע.
שאלה 2
הפקת חשמל באמצעות תאי שמש (תאים פוֹ טוֹ -ווֹ לְ ָט ִאיִ ים) שונה מהפקת החשמל באמצעות כל מקורות האנרגיה
האחרים .הסבירו מה ההבדל.
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שאלה 3
לתלמידים מתקשים
 .1כיצד נוצר מתח חשמלי בדינמו?
 .2כיצד מגיע זרם חשמלי אל הנורה שבפנס?
 .3בנורה יש חוט להט .מה גורם לחוט הלהט לפלוט אור?
 .4הדינמו הוא מערכת טכנולוגית:
א .מהו התפקיד של כל מרכיב בדינמו?
ב .מה קורה אם אחד המרכיבים אינו תקין?
ג .מהו הקלט של הדינמו?
ד .מהו הפלט של הדינמו?
ה .מהו התהליך המתרחש בדינמו?
לתלמידים מתקדמים
 .1תארו את רצף הפעולות בדינמו של האופניים עד שנדלק האור בפנס.
 .2הדינמו הוא מערכת טכנולוגית .הסבירו משפט זה.
שאלה 4
לפניכם היגדים העוסקים בהפקת חשמל בתחנת כוח.
סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.
תקנו את ההיגדים שאינם נכונים לדעתכם.
				
 .1מפיקים חשמל בתחנת הכוח באמצעות גנרטורים.
				
 .2כדי להפיק חשמל בתחנת הכוח נחוץ דלק מחצבי.
			
 .3דלק מחצבי הוא מקור אנרגיה מתאים להפקת קיטור.
			
 .4הטורבינה של הגנרטור משרה זרם חשמלי בסליל נחושת.
		
 .5מפיקים חשמל בתחנת כוח באמצעות השראה אלקטרומגנטית.
		
 .6הטורבינה מסובבת אלקטרומגנט המשרה זרם חשמלי בסליל נחושת.
		
 .7צריך לסובב את הטורבינה במהירות גדולה מאוד כדי להפיק חשמל.
		
 .8בגנרטור מצוי עוגן (גליל ברזל) כדי להגביר את ההשראה המגנטית.
					
 .9בגנרטור נוצר חום שעוזר להפיק קיטור.
		
 .10הזרם החשמלי שנוצר בגנרטור מועבר לצרכנים באמצעות קווי מתח.
שאלה 5
סדרו ברצף את השלבים בהפקת חשמל בתחנת הכוח:
 .1הזרם החשמלי מועבר בכבלים אל מערכת החשמל.
 .2הקיטור מסובב את הטורבינות.
 .3שורפים מקורות אנרגיה כדי לחמם מים ולהפיק קיטור.
 .4האלקטרומגנט משרה זרם חשמלי בסליל נחושת המלופף על עוגן ברזל.
 .5הציר מסובב אלקטרומגנט.
 .6הטורבינות מסתובבות ומסובבות ציר במרכז הגנרטור.
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שאלה 6
בתהליך הפקת החשמל בגנרטור המופעל על ידי קיטור משתמשים במי ים:
 .1כדי לקרר את הגנרטור משום שבתהליך הפקת החשמל נפלט חום רב.
 .2כדי לנקות את הצינורות שזורם בהם הקיטור.
 .3כדי לעבות את הקיטור ולהחזיר לשימוש את המים שמתקבלים בעיבוי.
 .4כדי לקרר את הקיטור ולמנוע את פליטתו לאוויר.
שאלה 7
בונים את תחנות הכוח המופעלות באמצעות קיטור ליד שפת הים כי:
 .1הן תופסות שטח גדול וקשה למצוא שטח מתאים בתוך הארץ.
 .2אפשר להוביל אליהן ישירות חומרי דלק באמצעות מסוע מהאונייה לתחנת הכוח.
 .3מי ים משמשים לקירור ועיבוי של הקיטור שנוצר בתהליך הפקת החשמל.
 .4כשהן נמצאות ליד שפת הים הן לא מפריעות לאף אחד.
שאלה 8
לתלמידים מתקשים
לפניכם רשימה של מרכיבים המצויים בתחנות כוח להפקת חשמל:
טורבינה ,גנרטור ,מתקן לחימום מים ,צינורות לקירור קיטור ,כבלים חשמליים.
 .1כתבו אילו מרכיבים מצויים בתחנות הכוח שמופעלת על ידי כל אחד ממקורות האנרגיה הבאים:
דלק מחצבי –
רוח –
שמש –
מפל מים –
 .2ציינו מהו תפקידו של כל מרכיב בכל סוג של תחנת כוח.
לתלמידים מתקדמים
הסבירו את ההיגד הבא:
בתחנות כוח המופעלות באמצעות דלק מחצבי ,רוח ,מפלי מים ואנרגיית שמש משתמשים בשיטה דומה להפקת
חשמל ,רק מקור האנרגיה משתנה.
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שאלה 9
 .1השלימו בטבלה הבאה יתרונות וחסרונות של הפקת חשמל באמצעות מקורות אנרגיה שונים:

יתרונות וחסרונות של הפקת אנרגיה באמצעות מקורות אנרגיה שונים
מקור האנרגיה

יתרונות

חסרונות

דלק מחצבי:
פחם
נפט (מזוט)
גז טבעי
שמש:
חימום מים
תאי שמש
רוח
מפלי מים

 .2היכן לדעתכם כדאי להקים תחנות כוח המופעלות על ידי:
א .אנרגיית שמש
ב .אנרגיית רוח
ג .מפלי מים
ד .דלק מחצבי
נמקו את תשובתכם.
שאלה 10
בישראל הוחלט להרחיב את תחנת הכוח באשקלון הפועלת באמצעות פחם.
ארגוני הסביבה מתנגדים לתוכנית זו.
 .1רשמו טענות בעד ונגד הרחבת תחנת הכוח באשקלון.
 .2ציינו בעמדתו של איזה צד אתם תומכים לאור הטענות שרשמתם.
שאלה 11
בישראל נעשה שימוש מועט במקורות אנרגיה חלופיים להפקת חשמל.
 .1מהם מקורות אנרגיה חלופיים? הסבירו.
 .2מהו היתרון בשימוש בהם בהשוואה לשימוש בדלק מחצבי?
 .3אילו מקורות אנרגיה חלופיים מתאימים במיוחד לשימוש בישראל? נמקו.

88

לנושא :השימוש בחשמל – צרכים ,נזקים והצורך בחיסכון (לעמ'  154-144בספר לתלמיד)
שאלה 1
לתלמידים מתקשים
 .1תנו דוגמאות לאמצעים ולמכשירים חשמליים בבית המשמשים אותנו:
 .1לצורכי ניקיון.
 .2לצורכי בישול ואפייה.
 .3לקשר וקבלת מידע.
 .4לשעות הפנאי.
 .5לתאורה.
 .2כתבו ליד כל שימוש ,מה היה קורה לדעתכם לולא עמדו לרשותנו המכשירים האלה.
לתלמידים מתקדמים
מדוע ממלא החשמל מקום כה מרכזי בחיינו?
נמקו בליווי דוגמאות מתאימות.
שאלה 2
לשימוש הרב שאנחנו עושים בחשמל יש מחיר.
 .1הסבירו את המשפט.
 .2האם אתם מסכימים עם טענה זו? נמקו.
 .3הציעו מה אפשר לעשות כדי לצמצם נזקים אפשריים של השימוש בחשמל.
שאלה 3
 .1יצאתם לטיול באזור מדבר יהודה ולרוע המזל גיליתם ששכחתם לקחת אתכם גפרורים .מה תוכלו לעשות כדי
להדליק אש?
 .2באילו אמצעי תאורה תוכלו להשתמש במקרה שנגמרו לכם הסוללות בפנסים?
 .3האם לדעתכם כדאי לקחת נרות כשיוצאים לטיול של כמה ימים באזור מרוחק ממקומות יישוב? נמקו.
שאלה 4
 .1בעבר השתמשו בני האדם בעששיות נפט ושמן לתאורה .היום מעדיפים כולם להשתמש בחשמל.
א .השוו בין שימוש בעששיות לשימוש בחשמל.
ב .ציינו יתרונות של השימוש בחשמל.
 .2אתם מצטרפים למשלחת מחקר שיוצאת למסע ממושך באזורים נידחים שאין בהם חשמל .בחלק מהמסע יהיה
עליכם לצעוד ברגל או לנוע בסירות כי אי אפשר לנוע בכלי רכב.
עליכם לצייד את המשלחת באמצעי תאורה שיתאימו לאזורים הנידחים האלה ,שלא יהיו כרוכים בנשיאת ציוד
כבד מדי ,ויתאימו לסוגים שונים של מזג אוויר.
האם תמליצו למשלחת לקחת אתה:
א .גנרטור
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ב .תאי שמש
ג .טורבינת רוח
ד .סוללות מסוגים שונים
ציינו יתרונות וחסרונות של שימוש בכל אמצעי בתנאים שהמשלחת תימצא בהם.
שאלה 5
כדי לצמצם את צריכת החשמל הודיעה הממשלה שהיא תעלה את מחיר החשמל על צריכה העולה על  800קווט"ש
בחודש למשפחה ממוצעת בת  5נפשות.
התבוננו בדיאגרמת העמודות המציגה צריכת חשמל בחודשים שונים בשנת  2008של  2משפחות:
משפחת שלום גרה ליד באר שבע בדרום הארץ ,ואילו משפחת נתן גרה בגליל ליד צפת.

צריכת חשמל לשנת 2008
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באילו חודשים בשנה צריכת החשמל עולה על  800קווט״ש:
א .אצל משפחת שלום.
ב .אצל משפחת נתן.
מדוע לדעתכם עולה צריכת החשמל בחודשים אלה אצל כל משפחה?
שתי המשפחות רוצות לצמצם את צריכת החשמל שלהן.
אילו פתרונות מתאימים לצמצום צריכת החשמל כל השנה?
אילו פתרונות מתאימים במיוחד לחודשים שהצריכה בהם גבוהה יותר?

שאלה 6
קראו את השיחה בין יונתן לדנה:
יונתן :מזגנים ,דוד חשמלי ,מכונת כביסה ותנור הם צרכני החשמל הגדולים ביותר בבית .אם נשתמש במכשירים
שהם חסכני אנרגיה נצליח לחסוך הרבה חשמל בבית.
דנה :אבל אנחנו משתמשים בבית כמעט כל היום בתאורה ואילו במכשירים האלה אנחנו משתמשים רק לפעמים.
לכן חשוב הרבה יותר לחסוך חשמל בתאורה.
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 .1התבוננו בטבלה הבאה המציגה צריכת חשמל של תאורה ושל מכשירים ביתיים שונים:

צריכת חשמל של תאורה ושל מכשירי חשמל ביתיים
שם המכשיר

צריכת חשמל בחודש ממוצע,
קווט״ש

נורת ליבון* ( 75וואט)

27

נורת פלואורסנט* ( 30וואט)

8

תנור בישול ואפייה

20

מיקרוגל

12

מדיח כלים

35

מזגן לחדר ממוצע

300

מכונת כביסה

120

מקרר (עם הפשרה אוטומטית)

105

*בהנחה שהנורות נותנות אותה עוצמת אור
 .2צריכת החשמל במכשירי החשמל מגיעה לכ 600-קווט"ש.
אם יש בבית  10נורות ליבון ו 10-נורות פלואורסנט ,תגיע הצריכה לתאורה בחודש לכ 350-קווט״ש.
ענו על השאלות הבאות:
א .לאור הנתונים המוצגים בטבלה ובצריכת החשמל החודשית:
טענתו של מי צודקת :של יונתן או של דנה? נמקו.
ב .דנה טוענת שדי פשוט לחסוך בחשמל לתאורה בעוד חיסכון באמצעות מכשירים מסובך יותר .האם אתם
מסכימים עם טענתה? נמקו.
ג .ציינו באילו מכשירים חשוב במיוחד לחסוך בחשמל .נמקו.
הציעו כיצד אפשר לחסוך בחשמל במכשירים אלה.
ד .הפעלת מחשב עולה לנו כ 6-אגורות לשעה.
הפעלת טלוויזיה עולה לנו כ 10-אגורות לשעה.
 #כמה שעות ביממה דולק המחשב בחדרכם?
 #האם יש עוד מחשבים בבית? כמה שעות יחד דולקים כל המחשבים בביתכם?
 #כמה עולה לנו צריכת החשמל למחשבים שלנו בשנה?
 #כמה שעות ביממה דולק בביתכם מקלט הטלוויזיה?
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שאלה 7
משפחתה של מיכל החליטה לבדוק אם התקנת דוד חשמלי כדאית מבחינה כלכלית.
 .1מיכל טענה שגם אם העלות של דוד שמש גבוהה מזו של דוד חשמלי ,חובה עלינו להשתמש בדוד שמש .האם
אתם מסכימים עם טענתה? נמקו.
 .2מיכל רצתה לשכנע את הוריה שרכישת דוד שמש כדאית יותר מבחינה כלכלית מרכישת דוד חשמלי .היא אספה
את הנתונים הבאים:
כדי לספק מים חמים למשפחה של  5נפשות במשך כל השנה:
 #יש להדליק דוד חשמלי במשך כ 420-שעות בשנה בעלות כוללת של כ 400-ש"ח לשנה.
 #יש להדליק דוד שמש במשך כ 60-שעות בשנה בעלות כוללת של כ 60-ש"ח בשנה.
 .3מחיר קנייה של דוד שמש הוא כ 2,200-ש"ח.
מחיר קנייה של דוד חשמלי הוא כ 1,200-ש״ח.
לתלמידים מתקשים
השוואת עלויות של דוד שמש לעלויות של דוד חשמלי מוצגת בטבלה הבאה:

השוואת עלויות של דוד שמש ושל דוד חשמלי
מרכיב העלות

דוד שמש

דוד חשמלי

מחיר קנייה ,ש"ח

2,200

 1,200ש"ח

עלות החשמל במשך  15שנים ,ש"ח

=60X15

=400X15

המחיר הכולל

א .חשבו ורשמו בטבלה את עלות החשמל להפעלת דוד שמש ולהפעלת דוד חשמלי במשך  15שנים.
ב .רשמו בטבלה מה תהיה העלות הכוללת של דוד שמש ושל דוד חשמלי.
ג .מהי המסקנה :רכישה של איזה דוד כדאית יותר מבחינה כלכלית?
לתלמידים מתקדמים
בהנחה שדוד חשמלי ודוד שמש פועלים באופן תקין משך זמן דומה – כ 15-שנים.
איזו השקעה משתלמת יותר? הסבירו כיצד הגעתם למסקנתכם.
שאלה 8
אילו מהצעדים הבאים יעזרו לנו לחסוך חשמל בבית?
 .1החלפת כל נורות הליבון בנורות פלוּאוֹ ֶר ֶסנֶ ט.
 .2החלפת נורות ליבון בנורות פלוּאוֹ ֶר ֶסנֶ ט רק בחדרים שבהם דולק האור שעות רבות ביממה.
 .3כיוון הטמפרטורה של המזגנים לטמפרטורה של .250C
 .4הפעלת המזגנים כל שעות היממה כדי לשמור על טמפרטורה יציבה בכל חדר.
 .5התקנת חיישנים המפסיקים באופן אוטומטי את התאורה והמזגנים בכל פעם שיוצאים מהחדר.
 .6התקנת חיישנים המפסיקים באופן אוטומטי את התאורה והמזגנים רק כמה דקות אחרי שיוצאים מהחדר.
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שאלה 10
 .1המנוע החשמלי של המקרר אינו פועל כל היממה אלא מופעל באמצעות וסת מיוחד (תרמוסטט) המודד את
הטמפרטורה בתוך המקרר.
האם הפעלה כזו עוזרת לחסוך בחשמל? הסבירו כיצד.
 .2ברצונכם לבדוק היכן כדאי יותר לחמם את הארוחות שלכם :בתנור חשמלי או במיקרוגל.
אילו מידות אתם צריכים כדי לבדוק זאת? כתבו את שאלותיכם.
לתלמידים מתקשים:
 .1לפניכם רשימה של פעולות שעליכם לבצע כדי שתוכלו להסיק מסקנות ברורות.
הסבירו מדוע יש לבצע כל פעולה:
א .לשים אותה כמות מזון בשני כלים דומים.
ב .לקבוע מהי הטמפרטורה הרצויה של הארוחה.
ג .להפעיל את המכשירים עד שהמזון יגיע לטמפרטורה שקבעתם.
ד .למצוא נתונים על צריכת החשמל של שני המכשירים.
 .2כיצד תמדדו את הטמפרטורה של הארוחה אחרי החימום?
 .3כיצד תמדדו את הזמן שהיה דרוש להשגת הטמפרטורה המתאימה?
 .4נניח שהטמפרטורה שקבעתם היא .500C
במדידה שלכם מצאתם שכדי לחמם את הארוחה לטמפרטורה הרצויה:
א .יש להפעיל את התנור החשמלי במשך  15דקות.
ב .יש להפעיל את המיקרוגל במשך  10דקות.
בנתונים שאספתם מצאתם:
 #תנור חשמלי צורך  1.6קווט״ש.
 #מיקרוגל צורך  1.2קווט״ש.
באיזה מכשיר כדאי יותר לחמם את הארוחה? הסבירו.
לתלמידים מתקדמים
 .1מה עליכם לעשות כדי לקבוע את משך הזמן שיהיה נחוץ לכם לחימום הארוחה בכל מכשיר?
 #אילו נתונים עליכם למצוא על המכשירים?
 #איזה ציוד יהיה נחוץ לכם לביצוע ההשוואה?
 .2נניח שמצאתם את הנתונים הבאים:
 #בתנור חשמלי שצורך  1.6קווט״ש ויש להפעילו במשך כ 15-דקות לחימום הארוחה.
 #במיקרוגל שצורך  1.2קווט״ש ויש להפעילו במשך כ 10-דקות לחימום הארוחה.
באיזה מכשיר כדאי יותר לחמם את הארוחה? נמקו.
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הפרק :חיים בסביבה
הפרק פותח בהצגת השאלה :כיצד יודעים מי שייך ליצורים החיים? בטבע קיים מגוון עצום של יצורים חיים,
הנבדלים זה מזה באופן ניכר :יש גדולים (לווייתן ,פיל ,עץ סקויה) ויש זעירים (חיידקים); יש החיים במים ויש החיים
ביבשה; יש חד תאיים (כמו החיידקים) ,יש בעלי חיים ויש צמחים .למרות ההבדלים הגדולים יש לכל היצורים החיים
מאפייני חיים משותפים .התלמידים כבר הכירו מאפיינים אלה בשנים קודמות ,ולכן בחרנו להציג בפתיחת הפרק
מבט קצת שונה באמצעות הצגת יצורים חיים שהם שונים מאוד זה מזה בגודל ובמורכבות המבנה שלהם (חיידק ,עץ
סקויה ופיל) והצגת שלבים שונים במחזור החיים  -זרע של צמח וגולם של פרפר (בדיון בכיתה בפתיחת היחידה).
כל זאת כדי להדגיש את המאפיינים המשותפים לכל היצורים החיים :צורכי הקיום שלהם (חמצן ,מזון ,מים) ,הצורך
בתקשורת עם הסביבה וזה עם זה ,הצורך להעמיד צאצאים ולגדול ולהתפתח לבוגרים שיכולים גם הם להעמיד
צאצאים.
ביצורים החיים התפתחו אמצעים שונים המסייעים להם לקלוט מידע מהסביבה וליצור תקשורת זה עם זה .אמצעים
אלה ותפקידם ביצורים חיים שונים מוצגים ביחידות הבאות בפרק העוסק בגירויים שיצורים חיים קולטים מהסביבה
(אור ,טמפרטורה ,כיוון) ובחושים של בעלי החיים.
מגוון סביבות החיים על פני כדור הארץ התפתח בהשפעת הצירוף של שני גורמים עיקריים :הטמפרטורה והמשקעים
(כמותם והפיזור שלהם לאורך השנה) .השפעת מפל הגשם מוצגת לאורך קו המשווה שנשמרות בו טמפרטורות
יציבות לאורך השנה .השפעת הטמפרטורה מוצגת באזורים שונים שיש בהם כמויות דומות של משקעים ,אך הם
נבדלים זה מזה בטמפרטורות לאורך השנה.
אופן השגת צורכי הקיום בכל סביבה וההתאמות שהתפתחו ביצורים חיים בסביבות שונות מוצגים במסגרת הלימוד
של ארבע סביבות החיים המוצגות בפרק :מדבר ,יער גשם טרופי ,חורש ואגם.
כל סביבה מוצגת בפרק במתכונת דומה :בפתיחה ניתן תיאור כללי של הסביבה מבחינת מאפייניה (אקלים ,סוג
הצומח ופיזורו בשטח ,מגוון בעלי החיים) ,התאמות של צמחים ובעלי חיים לסביבה ,יחסי הגומלין בין היצורים
החיים בסביבה וזרימת האנרגיה בסביבה (מארג המזון) .בכל סביבה מוצגות השפעות האדם והשלכותיהן על קיומה
התקין של הסביבה.
לאחר שהתלמידים הכירו טיפוסים שונים של סביבות חיים ואת מאפייניהן ,מציג החלק האחרון של הפרק עוד
מאפיין משותף חשוב של כל סביבות החיים :הסביבה היא מערכת דינמית המשתנה כל הזמן .חלק גדול מהשינויים
הם טבעיים ונוצרים בקצב אטי .ההתאמות שהתפתחו ביצורים החיים וממשיכות להתפתח כל הזמן מסייעות להם
להתקיים בסביבה משתנה .חלק מהשינויים בסביבה נגרמים על ידי האדם  -אלה הם שינויים מהירים שבמקרים
רבים היצורים החיים אינם מצליחים להתמודד אתם והם נכחדים .הפרק מסיים בחשיבות של הקיימות (השמירה
על הסביבה הטבעית למעננו ולמען הדורות הבאים) לקיומנו התקין ובאחריותו של כל אחד מאתנו לשמירה על
הקיים.

עקרונות מרכזיים הנלמדים בפרק חיים בסביבה
 .1לכל היצורים החיים ,מהפשוט והזעיר ביותר ועד הגדול והמורכב ביותר ,יש אותם מאפייני חיים.
 .2לכל היצורים החיים יש צורכי קיום ,שאותם הם קולטים מסביבתם .כולם זקוקים למים ולמזון .רובם זקוקים
גם לחמצן.
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כל היצורים החיים זקוקים למזון .צמחים מייצרים את מזונם בעצמם ,ולכן הם נקראים יצרנים .בעלי חיים
ניזונים מאכילת צמחים או מאכילת בעלי חיים אחרים ,ולכן הם נקראים צרכנים.
סביבת החיים היא ביתם של כל היצורים החיים .לכל סביבת חיים יש מרכיבים חיים (ביוטיים) ומרכיבים
דוממים (א-ביוטיים).
הצירוף של הטמפרטורה והמשקעים יוצרים מגוון של סביבות חיים באזורים שונים על פני כדור הארץ.
היצורים החיים מקבלים מידע על הסביבה באמצעות גירויים שהם קולטים ממנה .הם מגיבים לגירויים אלה.
בכל סביבת חיים יש ליצורים החיים התאמות המאפשרות להם להתקיים בה.
היצורים החיים מקיימים ביניהם מגוון של יחסי גומלין ובהם :יחסי הזנה ,תחרות ,טפילות ,הדדיות
וקומנסליזם.
זרימת האנרגיה בכל סביבת חיים מוצגת גרפית באמצעות מארג מזון המבטא את קשרי ההזנה בין היצורים
החיים בה.
סביבת חיים היא מערכת אקולוגית .היא משתנה כל הזמן הן כתוצאה משינויים טבעיים והן כתוצאה משינויים
מעשה ידי אדם.

היבטים בפרק זה הקשורים בפרקים אחרים בספר זה ובספרים אחרים בסדרה
בפרק האנרגיה בספר זה הוצג תפקידה המרכזי של האנרגיה ביקום ובקיומם של כל היצורים החיים .כן הוצגו
בפרק צורות שונות של אנרגיה והמרה של אנרגיה מצורה לצורה .בפרק על עולם החי מוצג אופן יצירת אנרגיה כימית
(האגורה בסוכרים בצורת אנרגיה פוטנציאלית) מאנרגיית קרינה של השמש והפיכתה לאנרגיית תנועה בבעלי חיים
ולאנרגיית חום בכל היצורים החיים .מוצגת זרימת האנרגיה (הכימית) בכל סביבת חיים מהיצרנים (הצמחים)
לצרכנים.

מונחים מרכזיים בפרק
מאפייני חיים ,צורכי קיום ,אנרגיה ,פוטוסינתזה (הטמעה) ,יצרנים ,צרכנים ,סביבה ,מרכיבים א-ביוטיים ,מרכיבים
ביוטיים ,תקשורת ,איברי חוש ,חישה ,תנאי סביבה ,מזג אוויר ,אקלים ,התאמה לתנאי הסביבה ,צמחים חד-שנתיים,
צמחים רב-שנתיים ,התמודדות עם תנאי הסביבה ,התאמה גופנית ,התאמה התנהגותית ,התחמקות מתנאי הסביבה,
קשרי הזנה ,צורות הזנה ,צמחוניים ,טורפים ,אוכלי כל ,שרשרת מזון ,מארג מזון ,טורף על ,מדבור ,שכבתיות ,יחסי
גומלין ,תחרות ,הדדיות ,טפילות ,טפיל ,פונדקאי ,קומנסליזם ,אפיפיפטים ,צמחים צפים ,צמחים טבולים ,צמחי מים
מזדקרים ,צמחי גדה ,פלנקטון (פיטופלנקטון ,זואופלנקטון) ,הסביבה כמערכת ,מערכת אקולוגית ,השפעות האדם,
משאבי טבע ,פיתוח בר קיימא ,קיימות.

בניית המונחים והמושגים ברצף הלמידה המוצע בפרק
בפרק זה התלמידים מכירים כמה סביבות חיים :מרכיביהן ,התנאים השוררים בהן והיצורים החיים בהן.
הפרק פותח בהצגת השאלה :כיצד אפשר לדעת מי שייך ליצורים החיים? באמצעות הדיון בכיתה חוזרים התלמידים
על מאפייני החיים המשותפים לכל היצורים החיים .בעזרת מאפייני החיים חוקרים התלמידים צמח יוצא דופן -
הטילנציה ,על ידי כך שהם משווים אותו לצמח מוכר להם .המסקנה העולה מהשוואה זו היא שלכל היצורים החיים,
מוזרים ויוצאי דופן ככל שיהיו ,יש אותם מאפייני החיים.
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היצורים החיים זקוקים לאנרגיה והם מפיקים אנרגיה מהמזון שהם אוכלים .חלקם משתמשים בחמצן לצורך
הפקת אנרגיה מהמזון .החמצן נקלט מהסביבה בתהליך הנשימה ,באמצעות ריאות (קליטת חמצן מהאוויר) ,זימים
(קליטת חמצן מומס במים) או דרך שטח הפנים של הגוף (יצורים זעירים ,צמחים) .בתהליך הנשימה נקלט חמצן
ונפלט פחמן דו־חמצני.
המזון הוא מקור האנרגיה של כל היצורים החיים .בעלי חיים צריכים לקבל מזון "מן המוכן"  -הם אוכלים צמחים
או בעלי חיים אחרים .הצמחים מייצרים את מזונם בעצמם בתהליך הנקרא פוטוסינתזה (הטמעה) ,בעזרת אור
השמש ,הנקלט בעזרת כלורופיל ,צבען מיוחד המעניק לצמחים את צבעם הירוק .הצמחים זקוקים גם למים ולפחמן
דו-חמצני ,ובעזרת כל אלה הם מייצרים פחמימות .בתהליך הפוטוסינתזה נפלט לסביבה החמצן ,המשמש את רוב
היצורים החיים להפקת אנרגיה .הצמחים הם יצרנים  -הם מייצרים את מזונם בעצמם .בעלי החיים הם צרכנים
 ניזונים ממזון קיים שמקורו בצמחים (וביצורים פוטוסינתטיים אחרים) .בעלי החיים אינם יכולים להתקיים ללאהצמחים ,המייצרים מזון ופולטים חמצן לסביבה.
בניסוי פשוט התלמידים עוקבים אחר בועיות החמצן המשתחררות למים בתהליך הפוטוסינתזה ורואים כי כמות
הבועיות המשתחררת מצמח הנמצא באור גדולה בהרבה מהכמות המשתחררת מצמח הנמצא בחושך ,דבר המעיד
על חשיבות האור לתהליך הפוטוסינתזה.
היכן חיים היצורים החיים? המקום שבו חיים היצורים החיים נקרא סביבה .כל סביבה מכילה מרכיבים ביוטיים
(מרכיבים חיים) ומרכיבים א-ביוטיים (דוממים) .סביבות שונות נבדלות זו מזו במרכיביהן .בכל סביבה מתקיימים
קשרי גומלין בין המרכיבים החיים למרכיבים הדוממים :המרכיבים החיים משפיעים על מרכיבים חיים אחרים וגם
על המרכיבים הדוממים .המרכיבים הדוממים משפיעים על מרכיבים דוממים אחרים וגם על המרכיבים החיים.
התלמידים מתנסים במיון מרכיבי סביבת הסוואנה למרכיבים דוממים וחיים.
היצורים החיים קולטים מהסביבה את החומרים הנחוצים להם ,כמו חמצן ומים .היצורים החיים קולטים מהסביבה
גם גירויים ,כמו אור וחום .חישה היא יכולת היצורים החיים לקלוט גירויים מהסביבה ולהגיב אליהם .בבעלי חיים,
קליטת הגירויים נעשית באמצעות חושים .לכל חוש יש איבר מיוחד הקולט סוג מסוים של מידע .למשל :גירוי של
ראייה נקלט באמצעות איבר החוש עין .איבר החוש שולח את המידע למוח באמצעות מערכת עצבים ,המוח מעבד
את המידע וגורם לגוף להגיב בהתאם למידע זה .כך למשל בעל חיים יכול להתקרב למקור מזון לאחר שהריח אותו,
או להתרחק מטורף אחרי שהבחין בו.
לצמחים אין איברי חוש ,מערכת עצבים ומוח .אבל ,גם הצמחים קולטים גירויים מהסביבה ומגיבים אליהם .היצורים
החיים קולטים מהסביבה גירויים מגוונים החשובים לקיומם.
הצמחים חשים באור :הם חשים בכיוון שממנו מגיע האור ,הם חשים בכמות האור ובמספר שעות האור ביממה.
בתגובה לגירויים אלה הצמחים גדלים לכיוון האור ,כמות הכלורופיל בעליהם משתנה והם מגיבים לחילופי העונות
בתופעות כמו שלכת או פריחה .הצמחים חשים גם בטמפרטורה ובכיוון הקרקע.
בעלי חיים קולטים גירויים מגוונים מהסביבה :שינויים בטמפרטורה ,שינויים באורך היום ,קולות ,גירויי מגע,
ריחות וטעמים .הגירויים נקלטים באמצעות איברי חוש .החושים עוזרים לבעלי החיים למצוא מזון ומים ,להימלט
מסכנות וליצור קשר עם בעלי חיים אחרים  -בני מינם או כאלה השייכים למינים אחרים .לכל בעל חיים יש מגוון
חושים .לבעלי חיים השייכים לאותה קבוצה יש חושים דומים ,אך לעתים מבנה איבר החוש ומיקומו בגוף בעל
החיים שונים ,כך שכל מין מקבל מידע שונה מהסביבה ,מידע המותאם לצרכיו הוא .התלמידים סוקרים את איברי
החוש של בעלי חיים ממחלקות שונות (יונקים ,עופות ,זוחלים ,דו-חיים ,חרקים ודגים) .הם מכירים בכל מחלקה
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דוגמאות לתפקידיהם של החושים ועומדים על החשיבות שבקליטת סוגי מידע שונים מהסביבה .נקודות מרכזיות
שהתלמידים מתעכבים עליהן בנושא החושים הן :מיקום רוב איברי החוש בראשם של בעלי החיים ,מבנה העין
ומיקום העיניים בראשו של בעל החיים ,מבנה האוזן ,מבנה איברי ההרחה  -אף ואיבר יעקובסון .התלמידים גם
מקשרים בין מבנה איברי החוש לבין תפקידם.
התלמידים לומדים על תנאי הסביבה ,אקלים ומזג אוויר .תנאי הסביבה העיקריים הם טמפרטורה ,לחות ,עוצמת
הקרינה ,כמות המשקעים ,הרוחות והעננים .תנאי הסביבה משתנים במשך היממה ומשתנים בעונות השונות .תיאור
תנאי הסביבה בזמן מסוים הוא מזג האוויר .אקלים הוא תבנית השינויים שחלים במזג האוויר המאפיינת אזור
מסוים לאורך זמן .תנאי הסביבה אופייניים לסביבות חיים שונות ומושפעים מכמה גורמים :המקום שבו נמצאים
על פני כדור הארץ ,הגובה מעל פני הים ,מבנה הנוף באזור ,מידת הקרבה לגופי מים גדולים .האקלים תורם ליצירת
מגוון סביבות על פני כדור הארץ .שני גורמים הם בעלי השפעה גדולה במיוחד :הטמפטורה לאורך השנה והמשקעים
 הכמות השנתית והפיזור שלהם לאורך השנה .על פני כדור הארץ ,באזורים שבהם הטמפטורה דומה וכמויותהמשקעים ופיזורם דומות  -נצפה למצוא סביבות חיים דומות.
בחלק המרכזי של הפרק התלמידים לומדים על סביבות חיים שונות :מדבר ,יער גשם ,חורש ואגם .המדבר הוא
הסביבה הראשונה שנלמדת ובה מכירים התלמידים לראשונה את המונחים העוסקים בהתאמה לסביבה (התמודדות
עם תנאי הסביבה באמצעות התאמה פיזיולוגית והתאמה התנהגותית) ,קשרי הזנה בין היצורים החיים בסביבה -
שרשרות מזון ומארגי מזון.

התלמידים מכירים את החלוקה של בעלי החיים לקבוצות לפי צורת ההזנה שלהם :צמחוניים ,טורפים ,אוכלי כל.
באמצעות מארג מזון ניתן לגלות מי הם טורפי העל במערכת :בעלי חיים טורפים ,שאינם נטרפים על ידי בעלי חיים
אחרים.
בחלקו האחרון של הפרק העוסק במדבר התלמידים לומדים על בעיית המדבור :התפשטות המדבר באזורים שונים
על פני כדור הארץ .חלק מתהליכי המדבור הם טבעיים ,אך חלקם מושפעים מפעילות האדם .התלמידים לומדים על
עצירת המדבור בישראל ומציעים דרכים לעצירת המדבור בעולם.
סביבת החיים הבאה שאותה מכירים התלמידים היא יער גשם טרופי (ג'ונגל) .לצמחים רבים ביער הגשם יש שורשי
אוויר המאפשרים קליטת מים ומינרלים מהאוויר.
ביער הגשם קיימת שכבתיות ואפשר להבחין בשלוש שכבות ברורות :חופת היער ,קומת הביניים ,קרקעית היער.
הנבדלות זו מזו בתנאים השוררים בהן (כמות אור שמש ,מים ורוחות שונה בכל קומה) .בכל אחת משלוש שכבות
היער יש מגוון סביבות חיים ,המאכלסות כל אחת מגוון יצורים שונה המקיימים ביניהם מערכת קשרי גומלין
ייחודית לכל סביבה.
כמו בכל סביבת חיים ,גם בין היצורים החיים ביער הגשם מתקיימים יחסי גומלין מגוונים .התלמידים מכירים כמה
מיחסי גומלין אלה :תחרות ,טפילות וקומנסליזם .ביער הגשם קיימים צמחים רבים שהם אפיפיטים המקיימים
יחסי קומנסליזם עם הצמחים שעליהם הם גדלים .ביער הגשם קיימים גם הרבה צמחים טפילים .במהלך ההיכרות
עם הצמחים השונים ביער הגשם הטרופי ,התלמידים מכירים גם מגוון של צמחי תועלת שמקורם ביערות הגשם
הטרופיים (הרחבה).
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גם בין בעלי החיים ביער הגשם הטרופי מתקיימים יחסי גומלין מגוונים .התלמידים מכירים דוגמאות לבעלי חיים
הייחודיים ליערות הגשם הטרופיים בעולם ומנתחים את סוגי יחסי הגומלין המתקיימים ביניהם וכן בין בעלי חיים
לצמחים ביער הגשם.
גם ביער הגשם ,כמו בכל סביבת חיים אחרת ,מקיימים היצורים החיים גם קשרי הזנה ביניהם .מכיוון שעושר החי
והצומח ביער הגשם הטרופי הוא גדול מאוד ,אין אפשרות להציג במארג מזון אחד את כל קשרי ההזנה המתקיימים
בין היצורים החיים .התלמידים מתנסים בסרטוט מארג מזון קטן ,כדוגמה למארג מזון המתקיים ביער גשם.
עקב עושר המינים ביער הגשם ומספר הפרטים הגדול החי בסביבת חיים זו ,התפתחו ביער הגשם מגוון דרכי
התגוננות מפני טורפים ,ביניהם :צבעי הסוואה ,צבעי אזהרה ,דגמים המטעים את הטורף וקולות מרתיעים
(הרחבה).
לסיכום חלק יער הגשם התלמידים לומדים על סכנת ההכחדה של יערות הגשם בעולם .הכחדת היערות חלה
בעקבות כריתה מסיבית של האדם ,המשתמש בעץ הכרות לצרכים שונים ומשתמש באדמת היער שהתפנתה לצורכי
חקלאות .מכיוון שיערות הגשם מהווים את ה"ריאות הירוקות" של העולם יש חשיבות גדולה מאוד בהעלאת
המודעות הציבורית לבעיית ההכחדה של יערות הגשם .התלמידים דנים בחשיבותם הרבה של יערות הגשם ומציעים
דרכים לפעולה למטרת הצלת יערות הגשם.
הסביבה השלישית שאותה פוגשים התלמידים היא החורש ,הנפוץ באזורים ההרריים של ישראל .תנאי הקיום בחורש
נוחים ויש בו מגוון של מקומות מחיה המאפשרים את קיומם של מגוון יצורים ממחלקות שונות .גם בסביבת חיים
נוחה ,לצמחים ולבעלי חיים התאמה לסביבת החיים שלהם .אך התנאים בחורש קשים בקיץ החם והיבש .לצמחים
ולבעלי החיים התאמות מיוחדות המאפשרות להם להתקיים גם בתקופה קשה זו ובהן שלכת קיץ ועלים עבים
וקשים ששומרים על המים בצמחים; קיוט (תרדמת קיץ) הסטת שעות הפעילות לשעות הקרירות של הבוקר והערב
והחלפת פרווה לפרוות קיץ פחות חמה בבעלי חיים.
כמו בכל הסביבות האחרות ,גם בחורש קיימת זרימת אנרגיה שאפשר להציגה בצורת מארג מזון .לאחר שכבר הכירו
מארגי מזון קודמים ,בפרק זה התלמידים מנתחים דוגמה למארג מזון בחורש ועומדים על הקשר שבין היצורים
השונים במארג המזון .הם רואים שפגיעה בחוליה אחת של מארג המזון משפיעה על חוליה אחרת במארג.
בחורש מתקיימים בנוסף על יחסי הזנה גם כל סוגי יחסי הגומלין שהתלמידים הכירו בסביבות קודמות .בפרק זה
הם מכירים מקרוב יחסי גומלין מסוג הדדיות ולומדים באמצעות יחסי הגומלין של הציפור ירגזי ,שכל בעל חיים
מקיים מגוון של יחסי גומלין עם יצורים אחרים :בעל חיים יכול להיות גם טורף וגם נטרף ,הוא יכול להיות פונדקאי
של יצור אחר ,לקיים יחסי הדדיות עם יצור נוסף וכדומה.
לסיום חלק החורש התלמידים לומדים על הפגיעה שחלה בחורש בארץ ישראל בתחילת המאה ה 20-ועל הפעולות
שנעשו ,ונעשות עד היום ,לשיקום החורש בארץ .בסוף חלק זה ,להדגשת השפעת האדם ,מנתחים התלמידים תוצאות
מחקר שנעשה על השפעת דילול החורש על קינון מינים שונים של ציפורים.
בפרק מוצגת סביבת חיים מימית של מים מתוקים  -סביבת האגם .מי האגם וסביבתו יוצרים סביבות חיים
המתאימות למגוון יצורים .באגם יש שפע מים העומדים לרשות היצורים החיים באגם ובסביבתו .סביבות חיים שיש
בהן שפע של מים מאפשרות את קיומם של צמחים רבים .הצמחים הרבים מושכים אליהם מגוון בעלי חיים הניזונים
מהם ,ואלה ,בתורם ,מושכים אליהם טורפים רבים .לכן ,סביבת האגם היא סביבה עשירה יחסית בבעלי חיים.
הגורם המגביל את קיומם של היצורים החיים במים הוא כמות החמצן המומסת בהם .לצמחים ולבעלי החיים
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שבאגם ובסביבתו התאמות המאפשרות להם להשיג חמצן לקיומם .צמחי המים מחולקים לקבוצות ,על פי החלק
של גוף הצמח הנמצא בתוך המים ועל פי מיקומם באגם  -על הגדה ,במים רדודים ,במים עמוקים וכו' .התלמידים
מכירים את הקבוצות של צמחי האגם :צמחים צפים ,צמחים טבולים ,צמחי מים מזדקרים וצמחי גדה .הם מכירים
גם התאמות של בעלי החיים לסביבת האגם :נשימת היונקים באמצעות ריאות ונשימת הדגים באמצעות זימים,
קליטת חמצן דרך העור בדו-חיים ,צינורות נשימה של חרקים; התאמות לתנועה במים (מבנה הגוף של הדגים,
קרומי השחייה בכפות הרגליים של ברווזים); התאמות של עופות המים למזון שהם אוכלים  -התאמות התנהגותיות
והתאמות גופניות לאזור שבו הם צדים את מזונם ולסוג המזון שלהם.
באגם ,כמו בכל סביבת חיים ,מתקיימים יחסי גומלין בין בעלי החיים לצמחים .התלמידים מכירים דוגמאות
מסביבת האגם ומשווים בין יחסי הגומלין המתקיימים בסביבות השונות.
במארג המזון המתקיים בסביבת האגם יש מרכיבים חשובים ,יוצאי דופן ,שהתלמידים לא הכירו בסביבות הקיימות.
אלה הם הפיטופלנקטון והזואופלנקטון  -יצורים זעירים (צמחים ובעלי חיים) החיים בתוך המים ומשמשים מזון
לבעלי חיים רבים החיים במי האגם .התלמידים מנתחים דוגמה למארג מזון המתקיים בכנרת ,ועומדים על הקשר
בין החוליות השונות המרכיבות אותו ועל הבעייתיות בפגיעה בכל אחת מהן.
לסיום חלק זה התלמידים לומדים על השפעת האדם על הכנרת ,מאגר המים העיקרי של ישראל :הגידול באוכלוסייה
החיה באזור הכנרת ,הגידול בתיירות ,זיהום המים כתוצאה מגורמים שונים ועוד .התלמידים לומדים על הבעיות
כתוצאה מהשפעת האדם ועל הניסיונות למזער את ההשפעה.
חלקו האחרון של הפרק עוסק במושג המערכת :סביבת החיים היא מערכת אקולוגית ,וככל מערכת יש לה כמה
מאפיינים משותפים .התלמידים מנתחים את סביבות החיים שהכירו ובודקים אם הן אכן עונות על הגדרה של
מערכת.
הסביבה היא דינמית וחלים בה שינויים כל הזמן .רבים הם שינויים טבעיים (חילופי עונות ,רעידות אדמה,
שריפות) ,אך חלקם נגרמים כתוצאה מהשפעות האדם (כריתת יערות ,זיהום אוויר ,התחממות כדור הארץ) .הגידול
באוכלוסיית האדם וברמת החיים גורמת לגידול ניכר בניצול משאבי טבע .אנו גורמים להרס כדור הארץ ועלינו
למצוא דרכים לשפר את המצב .על האדם למצוא דרכים לקיים פיתוח בר קיימא :למצוא דרכים להשתמש במשאבי
הטבע בדרך שתספק את צורכי בני האדם מבלי לפגוע באפשרות לספק גם את צורכי בני האדם שיחיו על כדור הארץ
בעתיד .על התלמידים להציע דרכים לדאוג לקיימות :שימוש זהיר ונכון במשאבי הטבע על מנת לדאוג שכל מרכיביו
ימשיכו להתקיים גם בעתיד.
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הנדיב.
קריין ר׳ ,ביתן נ׳ ( .)1993עולם אחד לנו .פרקים באקולוגיה ואיכות סביבה .הוצאת דני ספרים.
קינן ,נ׳ ( .)2004לקט מאמרים באקולוגיה מעשית .הוצאת רמת הנדיב.
קלצ׳קו ש׳ ,וחובריה ( .)2003עוברים לירוק .תל אביב :מעלות.
רבינוביץ-וין ,א׳ ( .)1986סלע-קרקע-צומח בגליל .הקיבוץ המאוחד – חידקל.
אתרי אינטרנט
מטר – אופק במדע וטכנולוגיה (עולם היצורים החיים )
http://ofek.cet.ac.il/units/he/StudentMenu.aspx?sSubjectKey=science
מט”ח – המרכז לטכנולוגיה חינוכיתwww.cet.ac.il :
רשות הטבע והגניםwww.parks.co.il :
צפונט – רשת תקשוב חינוכית (מאגר מידע על בעלי חיים)http://www.tzafonet.org.il/kehil/reshet/ :
maagarim.htm
אתר בעלי חיים קטניםhttp://animal.macam.ac.il :
מאגר המידע של סנוניתhttp://www.snunit.k12.il :
פארק רמת הנדיב http://www.ramathanadiv-edu.org.il/programs.asp
בריינפופ – מדעים (בעלי חיים) http://www.brainpop.co.il/category_8/seeall/
רשת עמל – מדעים http://www.amalnet.k12.il/madatec/articles/mekavec.asp
מים וחיים http://www.amalnet.k12.il/meida/water/
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תשובות לשאלות בפרק :חיים בסביבה
משימה  :7מידע שמקבלים יונקים באמצעות איברי החושים (עמוד )177
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שם בעל
החיים

איבר
החוש

הגירוי שנקלט

המידע
שמועבר

התגובה

החשיבות לקיום

גמל

עיניים

כתם ירוק של
צמחייה

יש צמחייה
במרחק

הגמל
מתקרב
אל הכתם
הירוק.

הגמל מאתר מרחוק מקורות מזון
שלידם יש סיכוי למצוא גם מים.

צבי

אף

ריח של טורף

יש טורף
בסביבה

בריחה
מסכנה

הצבי מצליח לאתר מקור סכנה
ולברוח בזמן ,וכך להציל את חייו.

איילה

עיניים

קרני האייל הזכר

יש כאן זכר
בוגר מהמין
שלי

בחירתו
כבן הזוג
המתאים
לרבייה

האיילה יכולה להבחין בין זכרים
שונים ,וכך לבחור את בן הזוג
המתאים לה ביותר.

אייל

עיניים

אייל זכר אחר

יש כאן יריב
חזק

התרחקות
מהמקום

האייל יכול להבחין ביריבים
ממרחק ,להעריך את כוחם ביחס
לכוחו ולהימנע מקרבות מיותרים.

חתולה

אוזניים

קולות הגורים

הגורים
במצוקה

הליכה
חזרה לכיוון
הגורים

החתולה מזהה את הגורים שלה
ממרחק וכך יכולה לחזור ולהגן
עליהם.

קוף

ראייה

מראה הפרי

יש מזון

קטיפת
הפרי

בעזרת חוש הראייה הקוף יכול
לזהות סוגים שונים של מאכלים
ממרחק ,להגיע אליהם ולאכול
אותם.

כבשה

לשון

טעם מר

האוכל הזה לא
טעים

הימנעות
מאכילת
הפרי

הכבשה יודעת להבחין בעזרת
הטעם האם האוכל מתאים לה או
לא ולהימנע ממזונות רעילים.

שועל

אף

ריח רע

לא כדאי
להתקרב

התרחקות
מהבואש
וויתור על
טריפתו

החשיבות כאן היא גם לשועל וגם
לבואש .השועל נמנע ממאמץ
לרדוף ,להכניע ולנסות לאכול מזון
שלא יהיה טעים לו; הבואש מגן על
עצמו מפני טריפה על ידי הרתעת
השועל.

משימה  :3מיון הפתרונות והדרכים להתמודדות עם מחסור במים (פרק המדבר  -עמ' )199
שם הצמח

קליטת מים

שיטה סלינית

מערכת שורשים מפותחת

אשל הפרקים

מערכת שורשים כפולה
(איסוף מי גשם ,הגעה למי
התהום ,איסוף הטל)

צבר מצוי

לובד המדבר

קוצים ,שלכת קיץ
מלח המופרש
מהעלים ותורם
ליצירת טל
צבירת מים
בעלים

זוגן השיח
רותם המדבר

אגירת מים

שמירה על המים

תכונות נוספות

קוצים

עלים בעלי מבנה
מיוחד ,בשרניים
מאוד

השרת עלים ועלעלים
מערכת שורשים כפולה

השרת עלים

הענפים מבצעים
פוטוסינתזה

שכבת שערות המחזירות
את אור השמש

חשוב לשים לב שפתרונות מסוימים נמצאים בצמחים רבים (קוצים ,מערכת שורשים כפולה) ואילו פתרונות אחרים הם
ייחודיים לצמח מסוים (שכבת שערות ,פוטוסינתזה על ידי הענפים) .חשוב לשים לב גם לכך שלא לכל הצמחים יש פתרונות
יייחודיים גם לקליטת המים ,גם לאגירתם וגם לשמירה עליהם.
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תשובה למשימה  10עמ'  - 214תשבץ תפזורת
מילים המסתתרות בתשבץ לפי סדר הופעתן במאוזן:
גירה (מעלי גירה) ,שיטה (סלילנית) ,התחפרות (התגוננות מפני חום) ,חד שנתי (צמחים) ,דבשת ,זוגן (השיח) ,קוצים ,שחון
(דל במים) ,רותם (המדבר) ,גשמים ,שיטפון ,ערוץ (ואדי) ,טמפרטורה
במאונך :אשל ,נחש.
במאונך הפוך :גמל ,שיח
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משימה  :8תשבץ בעלי חיים ביער גשם (עמ' )232
כדאי לצלם את התשבץ ולחלק לילדים תשבץ מוכן כדי למנוע טעויות בהעתקה שיקשו על הילדים להשלים את התשבץ
ויפגעו בהנאתם מהמשימה.
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שאלות הערכה לפרק :חיים בסביבה
צורכי קיום של יצורים חיים  (לעמ'  164-155בספר לתלמיד)
שאלה ( 1למתקשים)
לפניכם היגדים העוסקים בצורכי הקיום של יצורים חיים.
סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.
תקנו את ההיגדים הלא נכונים.
					
א .לכל היצורים החיים יש אותם צורכי קיום.
					
ב .רק חלק מהיצורים החיים זקוקים למים.
				
ג .המים הם מרכיב לא חשוב בגופם של יצורים חיים.
					
ד .הצמחים מייצרים את מזונם בעצמם.
				
ה .היצורים החיים יכולים להתקיים משתיית מים בלבד.
			
		
ו .הצמחים זקוקים לאור כדי לייצר מזון.

נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון

שאלה ( 2למתקדמים)
לפניכם היגדים העוסקים בצורכי הקיום של יצורים חיים.
סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.
תקנו את ההיגדים הלא נכונים.
נכון  /לא נכון
				
א .מים ומזון הם צורכי הקיום של כל היצורים החיים.
נכון /לא נכון
				
ג .יצורים חיים זקוקים למזון כדי להפיק אנרגיה.
נכון  /לא נכון
ד .איברי הנשימה מותאמים לגודלם של היצורים החיים ולסביבה שבה הם חיים.
נכון  /לא נכון
ה .הצמחים ובעלי החיים מייצרים את מזונם בעצמם			 .
ו .הצמחים פולטים פחמן דו חמצני בתהליך הנשימה וחמצן בתהליך הפוטוסינתזה (הטמעה).
נכון  /לא נכון
								
שאלה 3
מדוע אין חיים בלי צמחים? נמקו את תשובתכם.
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היצורים החיים יוצרים תקשורת עם הסביבה  (לעמ'  184-165בספר לתלמיד)
שאלה 1
בטבלה מפורטים גירויים שבעלי החיים קולטים מהסביבה או מבעלי חיים אחרים.
השלימו את הטבלה.
גירוי מהסביבה
ציפור שיר רואה עוף
דורס
כלב מרחרח אחר חתול
תנשמת צדה עכברים
בלילה
חתול חושף שיניים
כלפי היונה
טווס פורש את זנבו
המרשים כשהוא רואה
טווסית
צפרדע זכר מקרקר
ומנפח את גרונו
שמש יוקדת וחם
מאוד  -הקוצן מסתתר
במחילה
הדבורה רוקדת בשובה
לכוורת
הצבי מסמן את השטח
שלו באמצעות הטלת
שתן וגללים
עם בוא הסתיו היום
מתקצר ומתחילה
נדידת הציפורים
הדוב אוכל מזון רב
ומתכונן לתרדמת
החורף
הפרה מלחכת עשב
אך לא אוכלת את עלי
החצב הצורבים
הבולבול אוכל רק
שסק כתום ובשל
פרפרים נמשכים
לפרחים צבעוניים
וריחניים
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מי קולט את
הגירוי?

באיזה איבר
נקלט הגירוי?

מהו המסר?

מהי התגובה?

שאלה 2
הדבורה לא אוספת צוף מפרחים אדומים מפני שהיא -
א .אינה אוהבת צבע אדום.
ב .אינה מבחינה בצבע אדום.
ג .פרחים אדומים אינם מכילים צוף ואבקה.
שאלה 3
אצל חלק מהעופות נמצאות העיניים בקדמת הראש ולכן הם יכולים:
א .להעריך במדויק את המרחק מהם אל בעלי חיים וצמחים בסביבתם.
ב .לראות כל הזמן את כל מה שקיים מסביבם.
ג .לראות רק מה שנמצא מולם.
שאלה 4
תפקידו של עור התוף הוא:
א .למנוע כניסת לכלוך וגופים זרים לאוזן הפנימית.
ב .לעזור לאפרכסת לאסוף קולות כי הוא נמצא בפתח תעלת השמע.
ג .לקלוט תנודות של האוויר ולהעביר אותן לאוזן הפנימית.
שאלה 5
היכן נמצאות העיניים אצל בעלי חיים צמחוניים המשמשים טרף?
א .בקדמת הראש.
ב .משני צידי הראש.
ג .קרובות מאוד זו לזו בראש.
שאלה 6
העין של היונקים נקראת "עין מצלמה" כי:
א .היא מצלמת תמונות.
ב .יש בה פתח לכניסת אור כמו במצלמה.
ג .היא קולטת אור ביום ובלילה כמו מצלמה.
שאלה 7
באמצעות הלשון -
א .קולטים טעמים.
ב .לשים את המזון.
ג .תשובות א ו-ב נכונות.
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שאלה 8
לפניכם היגדים העוסקים בצורכי הקיום של יצורים חיים.
סמנו ליד כל היגד אם הוא נכון או לא נכון.
תקנו את ההיגדים הלא נכונים לדעתכם.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

ציפורים יכולות לראות ממרחק אם הפרי בשל או לא				.
הציפורים משמיעות כל הזמן אותם צלילים					.
				
חרקים שומעים באמצעות קרומים המתוחים על הרגליים.
					
חוש מישוש מצוי רק באדם ולא ביונקים אחרים.
					
שערות השפם של בעלי חיים רגישות מאוד למגע.
						
עיני הדו-חיים רגישות לתנועות ולצורות.
				
המידע הנקלט על ידי איברי החושים מועבר למוח לעיבוד.
			
משתמשים בביטוי “שותק כמו דג״ כי דגים לא משמיעים קולות.
					
עיני החרקים מורכבות מעיניות קטנות רבות.
				
בעלי החיים קולטים ריחות בעזרת איבר יעקובסון בלבד.

נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון
נכון  /לא נכון

תנאי אקלים וסביבה  (לעמ'  191-185בספר לתלמיד)
שאלה 1
למתקשים
התבוננו באיור בעמ'  ,189קראו את המידע בעמ'  190-189והשלימו את הטבלה.

מאפיינים של סביבות חיים שונות
הסביבה

כמות משקעים
שנתית ,מ״מ

צמחייה

מספר  בעלי החיים  
(הרבה  /מעט)

מדבר

פחות מ 200-מ"מ

מועטה
ודלילה

מעט

ב .עיינו בטבלה שהכנתם:
על פי הנתונים בטבלה – האם אפשר להסיק שיש קשר בין כמות המשקעים השנתית ליצירת סביבות חיים שונות?
הסבירו את תשובתכם.
למתקדמים
התבוננו באיור בעמ'  189וקראו את המידע בעמ' .190-189
ענו על השאלות הבאות:
 .1מה הקשר בין כמות המשקעים היורדים בשנה לבין סביבות חיים שמוצאים באזורים
שונים על פני כדור הארץ?
 .2איזה סוג צומח יגדל באזורים שיש בהם אותה כמות משקעים אבל טמפרטורות שונות?
 .3כיצד משפיע הצומח על בעלי החיים בכל סביבה?
108

סביבות חיים על פני כדור הארץ  (לעמ'  284-192בספר לתלמיד)
לנושא ההתאמות בכל הסביבות הנלמדות:
המדבר (עמ'  ,)202-195החורש (עמ'  ,)244-242האגם (עמ' )278-261
שאלה 1
קראו על התאמות לקיום במדבר בעמודים .202-195
בחרו בחמישה צמחים או בעלי חיים וכתבו כיצד הם מותאמים לקיום בתנאי המדבר.

התאמות לקיום במדבר של צמחים ושל בעלי חיים
ההתאמה
שורשים עמוקים

דוגמה (שם הצמח  /בעה״ח)
שיטה סלילנית

שאלה נוספת למתקדמים:
הוסיפו עוד שתי דוגמאות להתאמות של צמחים לקיום במדבר.
במידת הצורך ,היעזרו במקורות מידע שונים (אנציקלופדיות ,ספרים ,אתרי אינטרנט).
שאלה 2
למתקדמים
 .1בקטע המידע" ,הגמל  -התאמה מופלאה לקיום במדבר" שבעמוד  ,207נאמר שהגמל
מותאם באופן מופלא לתנאי המדבר .הוכיחו את הטענה.
 .2העתיקו לטבלה את ההתאמות של הגמל לתנאי המדבר.
 .3מיינו אותן להתאמות גופניות ולהתאמות בהתנהגות .סמנו התאמה התנהגותית באדום
והתאמה גופנית בירוק.
 .4רשמו בטבלה כיצד מסייעות ההתאמות לקיומו של הגמל במדבר.
ההתאמה
דבשת הגמל היא מאגר שומן

הקושי

כיצד עוזרת ההתאמה

מעט מזון וקשה למצוא אותו

מאפשרת להתקיים זמן רב בלי
מזון

הגמל יכול להתקיים תקופה
ארוכה בלי מים
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למתקשים
 .1בקטע המידע" ,הגמל  -התאמה מופלאה לקיום במדבר" שבעמוד  ,207נאמר שהגמל
מותאם באופן מופלא לתנאי המדבר .הוכיחו טענה זו.
 .2היעזרו בקטע המידע וכתבו את ההתאמות לכל אחד מתנאי המדבר המפורטים
בטבלה (לפעמים תמצאו יותר מהתאמה אחת לתנאי).

התאמות של הגמל לתנאי המדבר
ההתאמות

התנאי במדבר
טמפרטורה גבוהה במשך היום
מחסור במים
סופות אבק וחול
מעט מזון
חשיפה לקרני השמש
שקיעה בחול

שאלה 3

החיים באגם
השלימו את הטבלה :תנו דוגמאות להתאמות של צמחים לתנאים הקיימים באגם.

התאמות של צמחים לקיום באגם
תנאי סביבה
כמות קטנה של חמצן המתמוססת במים
קשה להיאחז בקרקע
כמות אור מעטה בשכבות העמוקות של המים

התאמות

שאלה 4
 .1רשמו בטבלה דוגמאות לבעלי חיים שקולטים חמצן באמצעות ריאות ,באמצעות זימים או באמצעות צינורות
נשימה.
 .2היכן חיים בעלי החיים שרשמתם בכל קבוצה (בעלי ריאות ,בעלי זימים ,בעלי צינורות נשימה)?
 .3ציינו אם מערכת הנשימה של בעלי החיים האלה מותאמת לסביבת החיים והסבירו כיצד.

איברי הנשימה של בעלי החיים
קליטת חמצן באמצעות ריאות
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קליטת חמצן באמצעות  זימים

קליטת חמצן באמצעות
צינורות נשימה

שאלה 5

יער גשם טרופי
תנו דוגמאות להתאמות של צמחים לתנאים הקיימים ביער הגשם.

התאמות של צמחים לקיום ביערות הגשם
תנאי סביבה
שכבתיות ומחסור באור
תחרות על מקום הודות לשפע המזון והמים

התאמות

שאלה 6
חמצן המומס במים קולטים בעזרת:
א .זימים
ב .צינורות נשימה
ג .ריאות

פתרון בעיות
שאלה 1
הספארי ברמת גן עומד לקלוט דוב קוטב לבן .אנשי הספארי מתלבטים איזו סביבת חיים צריך לבנות בשבילו.
א .העלו שני רעיונות לבניית סביבת חיים שתתאים לדוב הקוטב.
ב .נמקו כל רעיון בצורת טיעון.
שאלה 2
אלון נטע עצי דובדבן בגינת ביתו בבאר שבע.
הוא השקה וטיפח אותם בהתמדה ,אך עצי הדובדבן לא הניבו פרי.
מנו סיבות אפשריות לחוסר ההצלחה שלו.
שאלה 3
האדמונית היא צמח נדיר הגדל בשמורת הר מירון .מאז שהשטח הוכרז כשמורה ונפסקה בו כריתת עצים ,התפתח
בו חורש סבוך של עצים ושיחים.
היערנים הבחינו שעם התפתחות החורש הטבעי פחת מאוד מספרם של צמחי האדמונית והצמח היה בסכנת הכחדה.
הם החלו לגזום את ענפי השיחים ולדלל את הצמחייה וראו שמספר האדמוניות גדל.
א .מה גרם להתמעטות מספרן של האדמוניות בשמורת הר מירון? הסבירו.
ב .כיצד סייעה פעילות היערנים בשמורה להתרבות של האדמוניות?
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התאמה התנהגותית או התאמה גופנית?
לפניכם משפטים ובהם התאמות של בעלי חיים לסביבות חיים שונות.
כתבו ליד כל משפט את סוג ההתאמה :התנהגותית או גופנית.
				
 .1לעופות המים צוואר ומקור ארוכים.
				
 .2לחרקים החיים במים יש צינורות נשימה.
			
 .3השלדג הגמדי צולל אל המים בבת אחת ולוכד דג.
			
 .4ציפור האוביל עוזרת לגירית הדבש למצוא דבש.
					
 .5הראשנים נושמים בעזרת זימים.
 .6השבלולים נכנסים לתרדמה בקיץ				.
			
 .7אייל הכרמל פעיל בשעות הקרירות של היום.
 .8לעצלן יש טפרים חזקים ומעוגלים				.
		
 .9לציקדה הבוגרת יש שני זוגות כנפיים קרומיות ושקופות.
				
 .10כנפיה של הרפיה רחבות וקצרות יחסית.
 .11העכביש “גוליית אוכל הציפורים״ חופר לעצמו מחילות בקרקע.
						
 .12לגמל יש ריסים כפולים.
		
 .13העז השחורה מפרישה שתן מרוכז המכיל מעט מאוד מים.
.14הצפרדע השוהה בתוך מי האגם מוציאה ראשה החוצה כדי לנשום.

התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית
התנהגותית  /גופנית

לנושא :שרשרת מזון
המדבר (עמ'  ,)212-208יער הגשם (עמ'  ,)234החורש (עמ'  ,)247-245האגם (עמ' )282-280
שאלה  - 1הטענה של דנה
דנה טוענת שקיומו של האריה תלוי ביצורים חיים זעירים כמו חיידקים ופטריות.
חיידקים ופטריות מפרקים הפרשות של בעלי חיים ,עלים וענפים של צמחים וכן – את גופם של בעלי חיים וצמחים
שמתו.
הוכיחו את טענתה של דנה באמצעות דוגמאות מתאימות.
שאלה ( 2למתקשים)
שבצו במשבצות המתאימות את המרכיבים של כל אחת משרשרות המזון הבאות:

טורפי על (כרישים) צמחים זעירים

לטאה
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חגב

דגים קטנים

תירס

בעלי חיים זעירים

נשר

דגים גדולים

שאלה  - 3העיט הנצי
עד אמצע המאה ה 20-חיו בארץ  55זוגות של העיט הנצי .בשנות ה־ 50וה־ 60היה נפוץ השימוש בחומרי הדברה
רעילים כדי למנוע נזקים לגידולים חקלאיים שמקורם במכרסמים.
גם העיטים נפגעו מההדברה :בתחילת שנות ה־ 70פחת מספרם של העיטים ונמנו  16זוגות בלבד .הפגיעה בעיטים
ובבעלי חיים אחרים על ידי חומרי ההדברה הביאה להפסקת השימוש בהם.
בשנות ה 90-נפגעו העיטים על ידי מטיילים שהפריעו לקינון או שדדו ביצים מהקנים.

שינויים במספר הזוגות של העיט הנֵ צי בישראל

מספר
הזוגות

השנים
ענו על השאלות הבאות:
 .1באילו שנים היה מספר הזוגות של העיט הנצי הגבוה ביותר?
 .2באילו שנים היה מספר הזוגות הנמוך ביותר?
 .3מדוע לדעתכם פגעה ההדברה בשנות ה 50-וה 60-בעיטים?
 .4מדוע לדעתכם לא עלה מספר הזוגות של העיטים מיד לאחר שהפסיקו להשתמש בחומרי הדברה?
 .5כיצד השפיעה התנהגות האדם על מספר הזוגות של העיטים בשנות ה?90-
 .6הציעו מה עלינו לעשות כדי להגן על העיטים.

לנושא :יחסי גומלין
יער הגשם (עמ'  ,)233 ,226-224החורש (עמ'  ,)254-248האגם (עמ' )279
שאלה 1
מה הקשר?
הגדירו את סוג הקשר בין כל הזוגות המתוארים בהמשך (תחרות ,טפילות ,הדדיות ,קומנסליזם):
א.
ב.
ג.
ד.

כל אחד מבני הזוג תורם לקשר – סוג הקשר הוא__________ :
רק אחד מבני הזוג מפיק תועלת מהקשר (מקבל ממנו משהו).
סוג הקשר הוא________ :
נמצאים במאבק תמידי ומתמשך .סוג הקשר הוא__________ :
כל אחד מבני הזוג חי באופן עצמאי אבל אחד מהשניים נעזר בבן הזוג.
סוג הקשר הוא__________ :
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שאלה 2
חושים של בעלי חיים
השלימו את הטבלה ורשמו בה כיצד אוספים בעלי החיים מקבוצות שונות מידע מהסביבה.

דרכים לאיסוף מידע מהסביבה על  ידי בעלי חיים מקבוצות שונות
הדו-חיים

החרקים

הזוחלים

העופות

היונקים

החיים
במים

ריחות
טעמים
מראות
קולות

שאלה 3
הדגים באגם ויקטוריה
אגם ויקטוריה נמצא במרכז אפריקה .זהו אגם גדול שסביב חופיו חיים בני אדם רבים.
עד שנות ה 50-של המאה ה 20-התפרנסו תושבי המקום מדיג של דגים שגדלו באגם ויקטוריה .בניסיון להגדיל
את כמות הדגה הובא לאגם הדג נסיכת הנילוס ,שהוא דג גדול ובשרו טעים .הדג נסיכת הנילוס נקלט היטב באגם
ויקטוריה והתרבה במהירות .אלא שתוך כמה שנים הוא טרף את רוב הדגים שחיו באגם וחלה ירידה ניכרת במספר
דגי נסיכת הנילוס באגם.
ענו על השאלות הבאות:
 .1סדרו את המשפטים הבאים על פי רצף האירועים שהתרחשו באגם ויקטוריה:
א .ירידה במספרם של דגי נסיכת הנילוס.
ב .ירידה ניכרת במספר המינים של הדגים שחיו באגם.
ג .התרבות דגי נסיכת הנילוס.
ד .הכנסת נסיכת הנילוס לאגם ויקטוריה.
 .2מדוע הוכנס דג נסיכת הנילוס לאגם ויקטוריה?
 .3איזו בעיה נוצרה בעקבות הכנסת נסיכת הנילוס לאגם?
 .4מה הביא להתרבות דגי נסיכת הנילוס?
 .5מה גרם לירידה במספר הדגים של נסיכת הנילוס באגם?
 .6נסיכת הנילוס שינה את המאזן באגם :במקום מינים רבים של דגים (מגוון של דגים)
נשאר בו דג עיקרי אחד .הסבירו:
א .נסיכת הנילוס הוא טורף-על .כיצד זה מסביר את השינויים שהתרחשו במגוון הדגים באגם ויקטוריה?
ב .איזו השפעה יכולה להיות לשינוי במגוון הדגים על מארג המזון באגם?
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פירוט ציוני דרך של הסטנדרטים וסטנדרטי המשנה בכל אחד מתחומי התוכן שבתכנית הלימודים
בהתאמה להמלצה לתכני הלימוד בכיתה ו
מפורטים להלן סטנדרטי העל מצד אחד ,ציוני הדרך לכיתה ו שהם ההנחיה המפורשת לגבי תכנית הלימודים בכיתה
זו והערות לגבי הדרך בה טיפלנו בציוני הדרך בספר.

תחום תוכן  :2מדעי החומר (כימיה – פיזיקה)
תחום משנה :חומרים
סטנדרט תוכן  :1.2התלמידים יכירו ויבינו תכונות חומרים ,שינויים בחומרים ,שימוש בחומרים והשפעת ניצולם
על החברה ועל הסביבה.
זמן מומלץ להוראה –  30ש׳
סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ' 64
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

.2.2א .התלמידים
יכירו מקורות
אנרגיה וסוגי
אנרגיה ,וידעו
שאנרגיה עוברת
מסוג לסוג .הם
יכירו עקרונות
מדעיים הקשורים
לאנרגיית אור
ואנרגיית קול ואת
חשיבות האור
והקול לקיומם של
יצורים חיים.

אנרגיה :מקורות וסוגים
התלמידים יביאו דוגמאותלמקורות אנרגיה (דלק,
שמש ,רוח).

בפרק :אנרגיה בעולמנו,
ביחידה :מקורות
האנרגיה המשמשים את
האדם ,עמ'  – 13מכירים
התלמידים דוגמאות
למקורות אנרגיה לא
מתכלים ,מקורות
מתחדשים ומקורות
מתכלים.

בפרק :אנרגיה בעולמנו,
ביחידה :מקורות
האנרגיה המשמשים את
האדם ,במשימה  3עמ'
 – 14משווים התלמידים
בין זמן ההיווצרות של
מקורות אנרגיה שונים.

התלמידים יביאו דוגמאותלסוגי אנרגיה (אנרגיה
חשמלית ,אנרגיית תנועה,
אנרגיית חום ,אנרגיית אור,
אנרגיית קול).
התלמידים יתארובאמצעות דוגמאות את
מעברי האנרגיה מסוג לסוג.

ביחידה :צורות של
אנרגיה ,עמ'  – 9מכירים
התלמידים דוגמאות
לסוגים שונים של
אנרגיה (אנרגיה
חשמלית ,אנרגיית
תנועה ,אנרגיית חום,
אנרגיית אור ,אנרגיית
קול).

ביחידה :צורות של
אנרגיה ,במשימה 1
עמ'  – 10מזהים
התלמידים סוגים
של אנרגיה בתופעות
ופעולות שונות בטבע,
במשימה  2עמ' 12
– התלמידים מכירים
המרות אנרגיה.

אנרגיה חשמלית
התלמידים יביאו דוגמאותלתופעות חשמליות בטבע
(ברק ,חשמל סטטי).

ביחידה :תופעות
בחשמל ובמגנטיות,
עמ'  – 105התלמידים
מכירים תופעות טבעיות
הקשורות בחשמל סטטי.

ביחידה :תופעות בחשמל
ובמגנטיות ,בהדגמה
בעמ'  – 106התלמידים
לומדים כיצד נוצרת
טעינה בחשמל סטטי.
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סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ' 64
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

ביחידה :ברק בשמים,
עמ'  – 108התלמידים
לומדים על תופעת הברק
כהתפרקות חשמלית
וכיצד נחקרה התופעה
על ידי פרנקלין.
 התלמידים יביאודוגמאות בהן זרם חשמלי
יוצר תופעות מגנטיות
(אלקטרומגנט).

ביחידה :מגנטיות
וחשמל ,עמ' – 115
מכירים התלמידים את
הקשר בין מטען חשמלי
לזרם חשמלי ,את הקשר
בין חשמל למגנטיות,
בדיון בכיתה עמ' 117
– הם דנים בניסוי של
אמפר שחקר את הקשר
בין חשמל למגנטיות,
הם דנים בניסוי ולומדים
על אלקטרומגנטים
ושימושיהם.

אנרגיית אור
 התלמידים יבחינו ביןמקורות אור לבין מחזירי
אור (כגון ירח ,מראה).

ביחידה :מקורות אור
טבעיים ומקורות אור
מלאכותיים ,עמ' – 19
התלמידים מבחינים בין
מקורות אור (השמש)
לבין מחזירי אור
(טבעיים :כדור הארץ
והירח ,מלאכותיים :פנס,
נר ,מנורה).
ביחידה :אור מוחזר,
עמ'  – 38התלמידים
מכירים את התופעה של
אור המוחזר מעצמים,
ממשטחים חלקים
ומחוספסים וממראות.
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ביחידה :מגנטיות
וחשמל ,בהדגמה
בעמ'  – 115מנתחים
התלמידים באמצעות
דוגמאות את הקשר בין
מגנטיות לחשמל,
במשימה  4עמ' 118
– מכירים התלמידים
באמצעות התנסות כיצד
פועל אלקטרומגנט,
במשימה  5עמ' 120
– מנתחים התלמידים
את הניסוי של פרדיי
בנושא של השראה
אלקטרומגנטית –
המשמשת בסיס להפקת
חשמל.

ביחידה :אור מוחזר,
במשימה  ,11עמ' 40
– מבצעים התלמידים
תצפית בהחזרת אור
ממשטחים בצבעים
שונים.
במשימה  ,12עמ' 43
– מנתחים התלמידים
החזרת אור ממראות
באמצעות פתרון בעיות
ומשימת תיכון.

סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ' 64
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

התלמידים יציינו כי האורמתקדם בקווים ישרים לכל
הכיוונים בתוך חומרים
מסוימים ובריק.

התלמידים יתארובאמצעות דוגמאות תופעות
פשוטות של בליעת אור
(גופים כהים) ,ואת יישומן
בחיי היום יום (בליעה
– קולטים בדוד שמש).

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

ביחידה :שימושים
בהחזרת אור באמצעות
מראות ,עמ' 45
– מכירים התלמידים
שימושים במראות
מישוריות בפעולות
היום יום ,במראות
קמורות למיקוד התמונה
ולמיקוד האור ,במראות
קעורות להגדלת
התמונה.

ביחידה :שימושים
בהחזרת אור באמצעות
מראות ,במשימה 14
עמ'  – 46מסכמים
התלמידים את הידע
שרכשו בנושא מראות
ופותרים בעיות בעזרת
מראות שונות.

ביחידה :אור כי טוב ,עמ'
 – 16התלמידים לומדים
שהאור עובר באוויר
במים ובריק.
ביחידה :האור מתפשט
בקווים ישרים ,עמ' 20
– מתנסים התלמידים
באמצעות הדגמה
בתנועתו של האור
בקווים ישרים.

ביחידה :האור מתפשט
בקווים ישרים ,במשימה
 1עמ'  – 21התלמידים
חוקרים את תנועת האור
בקווים ישרים באמצעות
לשכה אפלה.

ביחידה :אור פוגש
בחומר ,עמ' 22
– מכירים התלמידים
תופעות הקשורות
בבליעת אור (צל מלא
וצל חלקי).

ביחידה :אור פוגש
בחומר ,במשימה 2
עמ'  – 23התלמידים
מבצעים תצפית כדי
לראות מה קורה כשאור
פוגש חומרים אטומים
בהשוואה לחומרים
שקופים ,במשימה  3עמ'
 – 26התלמידים מכירים
תופעות הקשורות באור
וצל ,במשימה  4עמ' 27
– התלמידים מבצעים
ניסוי כדי לבדוק השפעת
צל על טמפרטורה של
הקרקע.
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ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ' 64
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

החזרת אור (גופים
בהירים) ,ואת יישומן בחיי
היום יום (החזרה – מראה).

שבירת אור (כפית שחציה
טבולה במים וחציה
באוויר) ,ואת יישומן
בחיי היום יום (שבירה
– עדשות).
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פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

ביחידה :מה קורה
כשהאור נבלע על ידי
עצמים שונים ,עמ' 30
– התלמידים משווים
השפעה של אור שנבלע
על ידי גוף שחור על
טמפרטורת האוויר ועל
טמפרטורת המים.

ביחידה :מה קורה
כשהאור נבלע על ידי
עצמים שונים ,במשימה
 7עמ'  – 31התלמידים
בודקים שינוי
בטמפרטורת אוויר בתוך
בקבוק פלסטיק שחור
בהשוואה לבקבוק שקוף,
במשימה  8עמ' 33
– התלמידים מכירים
יישום של בליעת אור
על ידי צבע כהה לצורך
חימום מים בדוד שמש
באמצעות דגם –
בקבוקי פלסטיק מלאים
במים עם מוט נחושת.

ביחידה :אור מוחזר,
עמ'  – 38לומדים
התלמידים על החזרת
אור ממשטחים חלקים
בהשוואה למשטחים
מחוספסים.

ביחידה :אור מוחזר,
במשימה  11עמ' 40
– התלמידים מבצעים
תצפית בהחזרת אור
מגופים חלקים (מראה)
ומגופים מחוספסים
(נייר בריסטול) – לבן
בהשוואה לשחור.

ביחידה :שימושים
בהחזרת אור באמצעות
מראות ,עמ' 45
– מכירים התלמידים
שימושים בסוגים שונים
של מראות (מישורית,
קמורה וקעורה).

ביחידה :שימושים
בהחזרת אור באמצעות
מראות ,במשימה ,14
עמ'  – 46עוסקים
התלמידים בפתרון
בעיות הקשורות
בשימושים במראות
מסוגים שונים.

ביחידה :אור שנשבר,
עמ'  – 48לומדים
התלמידים על שבירת
אור בכפית ובמטבעות
המוחזקים בכוס מים.

ביחידה :אור שנשבר,
במשימה  ,15עמ' 50
– מבצעים התלמידים
תצפית בשבירת אור
ומנתחים את תוצאותיה.
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פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ' 64
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

ביחידה :שימושים
בעדשות ,עמ' 53
– התלמידים מכירים
תכונות של עדשה של
זכוכית מגדלת באמצעות
ניתוח תצפיות ,ומכירים
שימושים בעדשות
במכשירים אופטיים
שונים (משקפיים,
משקפת ,מיקרוסקופ),

ביחידה :שימושים
בעדשות ,במשימה ,16
עמ'  – 56התלמידים
משווים תכונות של
עדשות לאלה של מראות
והתאמתן לשימושים
שונים.

התלמידים יביאו דוגמאותבהן האור מהווה תנאי
הכרחי לקיומם של יצורים
חיים (לקיומם של צמחים
ולתקשורת בין בעלי החיים)
(סט"מ .1.3א.2.3 ,ב).

בפרק :חיים בסביבה,
ביחידה :גירויים
שהצמחים קולטים
מהסביבה ,עמ' - 166
התלמידים מכירים את
חשיבות האור לייצור מזון
על ידי הצמחים ולקליטת
גירויים מהסביבה על ידי
הצמחים.
ביחידה :גירויים שבעלי
חיים קולטים מהסביבה,
עמ  - 169התלמידים
לומדים על חשיבות
האור בתקשורת של
בעלי החיים עם הסביבה
(שינויים באורך היום)
ובתקשורת זה עם זה.

בפרק :חיים בסביבה,
ביחידה :גירויים
שהצמחים קולטים
מהסביבה ,במשימה
 ,5עמ'  167התלמידים
מבצעים ניסוי כדי לבדוק
את השפעת האור על
הכלורופיל בעלים של
צמח.

אנרגיית קול
התלמידים יביאו דוגמאותבהן הקול מהווה אמצעי
לתקשורת ביצורים חיים
(סט"מ .1.3א.2.3 ,ב).

בפרק :חיים בסביבה,
ביחידה :חוש השמיעה
של היונקים ,וביחידות
העוסקות במחלקות
השונות של בעלי
חיים ,עמ'  - 174דנים
התלמידים בחשיבות
הקול לתקשורת בין בעלי
החיים.

בפרק :חיים בסביבה,
ביחידה :חוש השמיעה
של היונקים ,במשימה
 ,6עמ'  - 174התלמידים
מנתחים את הקשר בין
מבנה האוזן של היונקים
לתפקידה,
במשימה  ,7עמ' 177
 התלמידים משוויםמידע שהיונקים קולטים
באמצעות האוזניים
בהשוואה לחושים
אחרים,
במשימה  ,8עמ' 183
 התלמידים מנתחיםאת תפקיד החושים
השונים אצל בעלי חיים
ממחלקות שונות.
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ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ' 64
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

התלמידים יציינו תכונותשל קול :עוצמה ,משך
והתפשטות בחומר (בגז,
בנוזל ,במוצק).

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

בפרק :אנרגיה בעולמנו,
ביחידה :כיצד אנחנו
שומעים קולות? עמ' -90
לומדים התלמידים
על מבנה האוזן באדם
והתאמתה לקליטת
קולות וכיצד עוזרים לנו
קולות ליצור תקשורת זה
עם זה ועם הסביבה,
ביחידה :כיצד אנחנו
משמיעים קולות? עמ'
 – 80מוצג אופן הפקת
הקול באדם ותפקידו
ביצירת תקשורת
מילולית.

ביחידה :כיצד אנחנו
משמיעים קולות?
במשימה  ,6עמ' 82
– מבצעים התלמידים
התנסות בדגם להפקת
קולות על ידי העברת
אוויר דרך צינור שבקצהו
ניירות המקבילים
למיתרים שבגרוננו.

ביחידה :קולות
וצלילים ,עמ' 74
– לומדים התלמידים על
התפשטות הקול בסוגים
שונים של תווך (אוויר,
נוזל -מים ,מוצק).

ביחידה :קולות וצלילים,
במשימה  ,1עמ' 75
– מבצעים התלמידים
תצפית לבדיקת
התפשטות הקול באוויר,
בדיון בכיתה ,עמ' 77
– דנים התלמידים
בהתפשטות הקול
בסוגים שונים של תווך,
במשימה  ,2עמ' 78
– מבצעים התלמידים
תצפית לבדיקת
התפשטות קול באוויר,
במים ובעץ,
בדיון בכיתה ,עמ' 80
– מנתחים התלמידים
ניסוי לבדיקת התפשטות
קול באוויר בהשוואה
למים.

ביחידה :קולות ,רעש
וצלילים ,עמ' – 73
מזהים התלמידים קולות
שמקורם בתופעות
טבעיות (רעם ,זרימת
מים ,רוח נושבת ,רשרוש
עלים) בהשוואה לקולות
שמקורם בבעלי חיים
(עדר רץ ,אריה שואג),
ואת יישומיהם
(תקשורת בין בעלי חיים,
הפקת צלילים מכלי
נגינה שונים ,החזרת
קולות – הדים).
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ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ' 64
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

התלמידים יזהו תופעותפשוטות הקשורות לקול
ואת יישומיהן :הולכת קול,
כגון :קולות בעלי חיים,
רעם ,החזרת קול כגון :הד,
בליעת קול כגון :קירות
אקוסטיים ,מחסומים
טבעיים.

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

ביחידה :תכונות של
הקול ,עמ'  – 83מכירים
התלמידים מאפיינים של
הקול :גובה קול ,עוצמת
הקול והתפשטותו
בסוגים שונים של תווך.

ביחידה :תכונות של
הקול ,במשימה  ,3עמ'
 – 84מבצעים התלמידים
ניסוי שבודק את הקשר
בין גובה עמוד אוויר
בבקבוק לגובה הקול,
במשימה  ,4עמ' 88
– מאפיינים התלמידים
תכונות של קול באמצעות
הכרת כלי נגינה ייחודיים.

ביחידה :גורמים
המשפיעים על
התפשטות הקול ,עמ'
 – 93מכירים התלמידים
את תופעת ההד ואת
תורת האקוסטיקה
העוסקת בהשפעת הקול
על חומרים שונים.

ביחידה :גורמים
המשפיעים על התפשטות
הקול,
במשימה  ,6עמ' 93
– מבצעים התלמידים
תצפית לבדיקת החזרת
קול ממשטחים קשים
ועוסקים באמצעים
להגברתה של ספיגת
קולות.

ביחידה :טכנולוגיה
וקול ,עמ'  – 96מכירים
התלמידים מכשירים
המשמשים להולכת קול
למרחק ולהגברתו.

ביחידה :טכנולוגיה וקול,
בדיון בכיתה עמ' 97
– מתנסים התלמידים
בהדגמה להולכת קול,
במשימה  ,7עמ' 100
– מתבקשים התלמידים
לאסוף מידע על שימושים
טכנולוגיים במכשירים
העושים שימוש בקול.

ביחידה :שימושים
טכנולוגיים בהד ,עמ'
 - 98מכירים התלמידים
יישומים המתבססים
בהדים לצורכי רפואה,
מדידת עומק מים
ואיתור גופים.
ביחידה :הרעש מזיק
לבריאותנו ,עמ' 100
– נדון השימוש בקירות
אקוסטיים לסיכוך רעש
מכלי רכב.

ביחידה :הרעש מזיק
לבריאותנו ,במשימה
 ,8עמ'  – 104נדונים
האמצעים למניעת
מפגעי הרעש בין השאר
באמצעות קירות
אקוסטיים.
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ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ' 64
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

 .2.2ב .תלמידים
יבינו את
הקשר בין תכונות
החומרים לבין
השימוש בהם.
תלמידים יכירו את
תהליכי ההפקה של
חומרים ועיבודם
בתהליכי הייצור.

אנרגיה חשמלית :הפקה
ומחיר סביבתי
התלמידים יציינו מקורותלהפקת אנרגיה חשמלית
(כגון :חומרי דלק ,מפלי
מים).

ביחידה :מקורות
האנרגיה להפקת
חשמל בתחנת הכוח,
בדיון בכיתה – משווים
התלמידים כיצד יוצרים
קיטור באמצעות
מקורות אנרגיה שונים.
ביחידה :הפקת אנרגיה
באמצעות מקורות
אנרגיה חלופיים ,עמ'
 – 127התלמידים
מכירים דוגמאות
למקורות אנרגיה בלתי
מתכלים באמצעות דיון
בכיתה (שמש ,רוח ,מים)

התלמידים יתארו שלביםבהפקת אנרגיה חשמלית
(מנפט או מפחם או מגז)
בתחנת חשמל בישראל.

ביחידה :הפקת חשמל
בתחנות הכוח בישראל,
עמ'  – 137לומדים
התלמידים על שלבים
בהפקת חשמל בתחנת
כוח קיטורית ,בליווי
תרשים,
התלמידים גם עוסקים
במפגעים שגורם
השימוש בפחם ובנפט
(מזוט) להפקת חשמל,
ושימוש באמצעים
להפחתת הנזק (ארובות
ומסננים).

התלמידים יציינו מקורותחלופיים לחומרי דלק
להפקת אנרגיה חשמלית
(שמש ,רוח).

ביחידה :הפקת אנרגיה
באמצעות מקורות
אנרגיה חלופיים,
עמ' – 129מכירים
התלמידים תהליכים
להפקת חשמל באמצעות
מקורות אנרגיה
חלופיים.

התלמידים יציינו אתהבעיות הסביבתיות
הנגרמות מתחנת חשמל
ויציעו פתרונות לצמצום
השפעת חומרי לוואי
מזהמים (ארובה ,מסננים)
(סט"מ .1.5ב.1.6 ,ד).
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ביחידה :הפקת אנרגיה
באמצעות מקורות
אנרגיה חלופיים ,עמ' :127
במשימה  8בעמ' :131
התלמידים עוסקים
ביתרונות ובחסרונות של
אנרגיית מים,
בדיון בכיתה ,עמ' 132
– התלמידים עוסקים
בתכונות הנדרשות
מטורבינות של רוח,
במשימה  ,9עמ' 134
– התלמידים משווים בין
מקורות אנרגיה בלתי
מתכלים.
ביחידה :הפקת חשמל
בתחנות הכוח בישראל,
במשימה  ,11עמ' 139
– מנתחים התלמידים
את הרצף של ייצור
החשמל בתחנת כוח
קיטורית ומתארים אותו,
וכן מנתחים את הנזק
לסביבה שגורם השימוש
בדלק מחצבי להפקת
חשמל,
והפגיעה בריכוזי
אוכלוסייה הנמצאים ליד
תחנות הכוח.

סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ' 64
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

התלמידים יציעו שיקוליםחברתיים וסביבתיים
לבחירת מקור האנרגיה
להפקת חשמל (נפט ,פחם,
או מקורות חלופיים)
ולמיקום אתר תחנת
החשמל (סט"מ .1.5ב,
.1.6ד).

ביחידה :הפקת חשמל
בתחנות הכוח בישראל,
עמ' – 137התלמידים
עוסקים במפגעים
שגורם השימוש בפחם
ובנפט (מזוט) להפקת
חשמל בהשוואה להפקת
חשמל באמצעות
גז טבעי ולמקורות
חלופיים ,והשפעת
מיקום תחנת הכוח על
תפיסת שטחי חוף ונזק
בריאותי לאוכלוסייה.

ביחידה :הפקת חשמל
בתחנות הכוח בישראל,
במשימה  ,11עמ' 139
–מנתחים התלמידים
את הנזק לסביבה שגורם
השימוש בדלק מחצבי
להפקת חשמל,
והפגיעה בריכוזי
אוכלוסייה הנמצאים
ליד תחנות הכוח :תחנות
המופעלות באמצעות
קיטור בהשוואה לתחנות
המופעלות על ידי
טורבינות גז.
במשימה  ,13עמ' 143
– משווים התלמידים
יתרונות וחסרונות של
הפקת חשמל באמצעות
מקורות דלק מחצבי
בהשוואה לאנרגיות לא
מתכלות.

התלמידים יפיקו מידעמחשבון חשמל ויסיקו
מסקנות על הרגלי צריכת
החשמל (כגון :הבדלים
בצריכה ,הקשר בין צריכה
למחיר).

ביחידה :כמה חשמל
אנחנו צורכים? עמ' ,149
– לומדים התלמידים
לקרוא חשבון חשמל
משפחתי.

ביחידה :כמה חשמל
אנחנו צורכים?
במשימה  ,15עמ' 149
– התלמידים מפיקים
מידע מחשבון חשמל
שנתי למשפחה ומסיקים
מסקנות על צריכת
החשמל של כל משפחה,
והקשר בין שימוש
במכשירי חשמל שונים
לצריכת החשמל.

התלמידים יסבירו אתהצורך בחיסכון בחשמל
(בבית ,במדינה ,בעולם)
(ראו ערך ה).

ביחידה :חיסכון בחשמל
זה העיקר! עמ' – 150
דנים התלמידים בצורך
לחסוך בחשמל.

ביחידה :חיסכון בחשמל
זה העיקר! בדיון בכיתה,
עמ'  ,153במשימה 13
ובמשימה  ,14עמ' 152
– מכירים התלמידים
אמצעים לחיסכון
בחשמל ואת החשיבות
בשינוי ההתנהגות של כל
אחד מאתנו כדי לחסוך
בחשמל.
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ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ' 64
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

אמצעי תאורה
התלמידים יציינו אמצעיתאורה שהאדם פיתח
במהלך ההיסטוריה ויסבירו
את תרומתם לשיפור איכות
החיים של האדם (סט"מ
.1.6ד ,ערך יב).

ביחידה :חשמל ואמצעי
תאורה ,עמ' 145
– מכירים התלמידים
אמצעי תאורה שהאדם
פיתח לאורך ההיסטוריה
ואת תרומתם לשיפור
איכות חייו.

ביחידה :חשמל ואמצעי
תאורה ,במשימה ,14
עמ'  – 147מציינים
התלמידים אמצעי
תאורה שהתפתחו
במהלך ההיסטוריה
ואת תרומתם החשובה
להתפתחות תרבות
האדם ולשיפור איכות
חייו.

אמצעים להפקת קולות
התלמידים יביאו דוגמאותשל אמצעים שהאדם פיתח
להפקת קולות ולהעברתם
למרחק (כגון :מגפון,
מיקרופון ,טלפון) ויסבירו
את תרומתם לחברה
(סט"מ .1.6ד).

ביחידה :טכנולוגיה
וקול ,עמ'  – 96מכירים
התלמידים דוגמאות
לאמצעים שהאדם פיתח
להפקת קולות (טלפון,
מיקרופון ,מגבר ורמקול)
ולשימושיהם שהם בעלי
חשיבות גדולה על חיינו
(ברפואה ,בגילוי משאבי
טבע ,במוזיקה).

ביחידה :טכנולוגיה
וקול ,במשימה  ,7עמ'
 – 100התלמידים
מתבקשים לאסוף מידע
על מכשירים הפועלים
באמצעות קולות
ולתרומתם לרווחת
האדם.

פירוט ציוני דרך של הסטנדרטים וסטנדרטי המשנה בכל אחד מתחומי התוכן שבתכנית הלימודים
בהתאמה להמלצה לתכני הלימוד בכיתה ו׳

תחום תוכן  :3מדעי החיים
תחום משנה :האדם ,בריאותו ,התנהגותו ואיכות חייו.
סטנדרט תוכן  :2.3התלמידים יכירו מבנים בגוף האדם ,יבינו עקרונות הקשורים לתפקוד גוף האדם ויפתחו
מודעות לצורך בשמירה ובקידום הבריאות ואיכות החיים.
זמן מומלץ להוראה  20 -ש׳
סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 67
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

.1.3א התלמידים
יכירו צרכים
ותנאים חיוניים
לקיומם של יצורים
חיים ,ויידעו מהם
מאפייני החיים
הבסיסיים.

מאפייני חיים :אחידות
ושוני
התלמידים ידגימו אתהעיקרון של אחידות ושוני
בביטוי מאפייני חיים
באמצעות דוגמאות (כגון:
אחידות בנשימה ,שוני -
זימים לעומת ריאות).
התלמידים יסבירו אתהצורך הקיומי של יצורים
חיים בקליטת גירויים
מהסביבה ותגובה עליהם
(ראו סט״מ .2.2א).

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :מאפייני חיים,
עמ׳  - 157התלמידים
דנים באחידות
של מאפייני חיים
באורגניזמים שונים,
מהחיידק ועד לפיל ולעץ
הסקויה.
הם לומדים על השוני בין
צמחים באופן קליטת
המים (מהקרקע או
מהאוויר  -אפיפיטים).

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :מאפייני חיים,
עמ׳  - 157בדיון בכיתה
התלמידים צריכים
להגדיר את האחידות
במאפיינים של כל
היצורים החיים ולהסביר
מדוע זרע וגולם הם
יצורים חיים,
במשימה  1עמ׳ - 158
הם צריכים להדגים את
השוני בין צמחים שונים
בהשגת מים באמצעות
השורשים.

ביחידה :צורכי הקיום
של היצורים החיים ,עמ׳
 - 159הם דנים בצורכי
החיים המשותפים לכל
היצורים החיים ובשונות
באופן השגתם  -ריאות
ביבשה ,זימים במים ,כל
שטח הגוף  -מדוזה.

ביחידה :צורכי הקיום
של היצורים החיים,
במשימה  ,2עמ׳ ,161
התלמידים מבצעים
ניסוי ובודקים
פליטת חמצן בתהליך
הפוטוסינתזה בצמחים,
המשמש את הצמחים
ואת בעלי החיים בתהליך
הנשימה,
במשימה  3עמ׳ - 162
הם מסכמים את הדומה
והשונה באופן השגת
צורכי הקיום בצמחים
ובבעלי חיים.
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ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 67
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

.1.3ב  התלמידים
יכירו את קיומו של
מגוון המינים בטבע
ויפתחו מודעות
לחשיבותו

מגוון המינים בטבע
התלמידים יביאו דוגמאותלסביבות חיים של צמחים
ובעלי חיים כגון :מים,
חורש) וליצורים שחיים
בהם.
התלמידים יסבירו אתחשיבות השמירה על מגוון
המינים בטבע ובמיוחד על
מינים מוגנים (ראו ערך ח,
יא).

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

ביחידות העוסקות
בתקשורת של צמחים
ובעלי חיים עם הסביבה
(עמודים )184-165
מוצג מקומם החשוב של
איברי החושים בקליטת
גירויים מהסביבה
והתגובה עליהם כאמצעי
להשגת צורכי הקיום
ולהישרדות.

ביחידות העוסקות
בתקשורת של צמחים
ובעלי חיים עם הסביבה
(עמודים )184-165
 במשימה  5עמ׳ 167התלמידים מסבירים את
הצורך בקליטת גירויי
אור לצורך ייצור מזון
בצמחים,
בדיון בכיתה עמ׳ 169
 התלמידים דניםבתפקידם של איברי
החושים בקליטת גירויים
מהסביבה,
בדיון בכיתה עמ׳ - 170
דנים התלמידים בקליטת
גירויי אור על ידי בעלי
חיים ותהליך הנדידה,
במשימה  6עמ׳ - 174
מסבירים התלמידים את
הקשר שבין מבנה האוזן
ביונקים לתפקידה,
במשימה  7עמ׳ 177
 מסבירים התלמידיםאיזה מידע מקבלים
היונקים באמצעות
החושים ועד כמה חשובה
קליטת הגירויים האלה
לקיומם,
במשימה  8עמ׳ - 183
מסבירים התלמידים את
תפקידי החושים בקיומם
של בעלי חיים השייכים
למחלקות שונות.

בפרק :חיים בסביבה
התלמידים מכיריםסביבה של חורש
(עמודים )257-240
וסביבות חיים של מים
(עמ׳ .)284-259
ביחידה :יערות הגשם
הטרופיים נמצאים
בסכנת הכחדה ,עמ׳ ,237
ביחידה :הפגיעה בחורש
בישראל עמ׳ ,255
וביחידה :השפעות
האדם על הכנרת ,עמ׳
 - 283התלמידים דנים
בחשיבות השמירה על
מגוון המינים בטבע.

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :יערות הגשם
הטרופיים נמצאים בסכנת
הכחדה ,עמ׳  ,237בדיון
בכיתה ,ובמשימה 12
עמ׳  ,239-238התלמידים
מסבירים את החשיבות
שבשמירה על יערות
הגשם הטרופיים
והיצורים החיים בהם,
במשימה  13עמ׳ 239
התלמידים מתבקשים
להציע דרכים לשמירה על
יערות הגשם.

סטנדרט משנה

.2.3א .התלמידים
יכירו דרכי מיון של
צמחים ,מערכות
איברים ותהליכים
בצמחים בדגש על
התאמה של מבנה
לתפקיד והתאמה
לסביבה.

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 67
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

התלמידים יציינושיצורונים (חיידקים)
שייכים לעולם החיים.

ביחידה :מאפייני
חיים ,עמ׳  - 157דנים
התלמידים במקומם של
החיידקים בעולם החי.

צמחים :התאמה לסביבה
 התלמידים יסבירו אתהשפעת האקלים (משקעים,
רוחות ,טמפרטורה) על
תפוצת צמחים (אזור מדברי
לעומת אזור טרופי).
 התלמידים יסבירו אתהקשר בין מבנה חלקי צמח
(שורש ,גבעול ,עלה ,פרח)
לבין התפקיד.
 התלמידים יביאודוגמאות להתאמת צמחים
לתנאי הסביבה ויסבירו
במה מתבטאת ההתאמה
(ראו סט״מ .1.5א).

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :לצמוח במדבר
 התאמות של צמחיםלתנאי המדבר ,עמ׳ ,195
לומדים התלמידים על
השפעת המחסור במים
על צמחים במדבר,
ביחידה :מגוון סביבות
חיים ביער הגשם ,עמ׳
 ,221התלמידים מכירים
את השפעת הגשמים
המרובים על הצומח
ביער הגשם.

ביחידה :לצמוח במדבר
 התאמות של צמחיםלתנאי מדבר ,במשימה
 2עמ'  - 197התלמידים
מנתחים את השפעת
המחסור במים על
צמחים במדבר,
ביחידה :מגוון סביבות
חיים ביער הגשם,
במשימה  4עמ׳ 222
 מסבירים התלמידיםאת הקשר בין האקלים
לתפוצת הצמחים ביער
הגשם.

ביחידה :התאמות של
צמחים רב־שנתיים
לקיום במדבר ,עמ׳ ,195
התלמידים דנים בקשר
שבין מבנה השורשים
לקליטת מים במדבר,
ביחידה :התאמה של
גבעולים ועלים לקיום
במדבר ,עמ׳ :198
התלמידים מכירים
התאמות שונות
שהתפתחו בצמחי
מדבר כדי להתמודד עם
המחסור במים,
ביחידה :התאמות של
צמחים חד־שנתיים
לגדילה במדבר ,עמ׳ 200
 התלמידים מכיריםדרכי התאמה של צמחי
מדבר חד־שנתיים שונים
לקיום במדבר והתאמת
איבריהם לתפקידם.

ביחידה :התאמות של
צמחים רב־שנתיים
לקיום במדבר ,בדיון
בכיתה ,עמ' - 196
התלמידים מסבירים
את הקשר שבין מבנה
השורשים של צמחי
מדבר רב־שנתיים
להגברת יכולתם לקלוט
מים ,ודנים בחשיבות
הפריחה מיד לאחר
ירידת גשמים להשלמת
מחזור החיים של
הצמחים ,במשימה 2
עמ׳  - 197התלמידים
משווים ומסבירים את
התאמת איברי הצמחים
לקיום במדבר.

במשימה  ,8עמ׳ - 256
התלמידים דנים בהשפעת
התערבות האדם בטבע
(דילול חורש) על
אוכלוסיות הציפורים
המקננות בחורש וכיצד
למנוע פגיעה כזו,
במשימה  12עמ׳ - 284
התלמידים מתבקשים
להסביר כיצד משפיעות
פעולות האדם על הדגים
בכנרת וכיצד אפשר
למנוע פגיעה בדגים.
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סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 67
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

.2.3ב התלמידים
יכירו דרכי מיון
של בעלי חיים,
מערכות ,איברים
ותהליכים בבעלי
חיים ,בדגש על
התאמה של מבנה
לתפקיד והתאמה
לסביבה.

בעלי חיים :התאמה
לסביבה
 התלמידים יסבירו אתהשפעת האקלים (משקעים,
רוחות ,טמפרטורה) על
תפוצת בעלי חיים (אזור
מדברי לעומת אזור טרופי)
 התלמידים יביאודוגמאות להתאמות בעלי
חיים לתנאי הסביבה
ויסבירו במה מתבטאת
ההתאמה (ראו סט״מ
.1.5א).
 התלמידים יתארובאמצעות דוגמאות תגובות
בעלי חיים לסוגי גירויים
שונים (כגון :אור ,קול ,ריח)
(ראו סט״מ .2.2א).
 התלמידים יתארו אתהמבנה של איבר חוש
מסוים (כגון :עין או אוזן)
ויסבירו את הקשר שבין
המבנה לתפקיד.

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

ביחידה :התמודדות
של צמחים עם התנאים
הקשים בחורש בקיץ ,עמ׳
 - 242מובאות דוגמאות
לשלכת קיץ (השרת
עלים) ולמבנה מיוחד של
העלים כאמצעי להתמודד
עם קיץ חם ויבש.
ביחידה :התאמות צמחי
מים לקליטת חמצן ,עמ׳
 ,263ביחידות :צמחי מים
צפים ,צמחי מים טבולים,
על גדת האגם :צמחי גדה
(עמ׳  - )267-263מוצגים
מבנים של עלים ,גבעולים
ושורשים בצמחי מים
שונים המאפשרים להם
לצוף במים ולהשיג חמצן.

במשימה  ,3עמ׳ -199
משווים התלמידים
ומסבירים דרכים שונות
שהתפתחו בצמחים כדי
להתמודד עם המחסור
במים במדבר,
במשימה  ,4עמ׳ 201
 התלמידים מסביריםכיצד מותאמים צמחי
מדבר לקיום במקום,
ביחידה :התאמות צמחי
מים לקליטת חמצן,
במשימה  ,2עמ׳ 263
 מבצעים התלמידיםניסוי כדי להבהיר כיצד
רקמות אוויר בעלים
מסייעות לצמחים
להתקיים במים.
במשימה  ,3עמ' 265
 נעזרים התלמידיםבדוגמאות של צמחים
שונים ואיבריהם להשגת
חמצן במים.

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :לחיות במדבר
 התאמות של בעליחיים לתנאי המדבר,
עמ׳  - 202התלמידים
לומדים על תפוצת בעלי
חיים במדבר ,ומכירים
דוגמאות להתאמות
של בעלי החיים לתנאי
המדבר ובמה מתבטאות
ההתאמות האלה,
ביחידה :מגוון סביבות
חיים ביער הגשם ,עמ׳
 ,221התלמידים מכירים
את השפעת הגשמים
המרובים על בעלי החיים
ביער הגשם.

ביחידה :לחיות במדבר
 התאמות של בעלי חייםלתנאי המדבר,
במשימה  5,עמ׳ - 204
מכירים התלמידים
בעלי חיים במדבר
והתאמותיהם לקיום
במדבר,
במשימה  ,6עמ׳ 206
 מנתחים התלמידיםהתאמות של יונקים
גדולים לקיום במדבר,
ביחידה :מגוון סביבות
חיים ביער הגשם,
במשימה  ,4עמ׳ 222
 מסבירים התלמידיםאת הקשר בין האקלים
לתפוצת בעלי החיים
ביער הגשם,
במשימה  ,6עמ׳ 273
 מכירים התלמידיםדוגמאות להתאמות של
בעלי חיים להשגת חמצן
במים.

סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 67
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

 התלמידים יציינו אתמרכיבי מערכת העצבים
(איברי חוש ,עצבים ,מוח),
ויסבירו את חשיבותם
בהעברת גירויים ,עיבודם
ובתגובה עליהם.

ביחידה :התאמות של
בעלי חיים לחיים באגם
ובסביבתו ,עמ׳ ,270
מכירים התלמידים
דוגמאות להתאמות
לקיום בסביבה מימית.

ביחידה :התאמות של
בעלי חיים לתנועה במים,
במשימה  ,7עמ׳ 275
 מנתחים התלמידיםאת איברי הלוטרה
המסייעים לה לתנועה
במים.

ביחידה :התאמות של
בעלי חיים לתנועה
במים ,עמ׳  - 274מכירים
התלמידים דוגמאות
להתאמות של בעלי
חיים ממחלקות שונות
לתנועה במים (דגים,
עופות ,יונקים).
ביחידות העוסקות
בתקשורת של צמחים
ובעלי חיים עם הסביבה
(עמ' - )184-165
התלמידים מכירים
דוגמאות לסוגי גירויים
שבעלי חיים קולטים
מהסביבה (אור ,קול,
ריח ומגע) והתגובות
שלהם לגירויים אלה,
התלמידים מכירים
את מבנה איברי החוש
ביונקים (עין ואוזן)
ואת הקשר שבין המבנה
לתפקיד.
ביחידה :היצורים החיים
יוצרים תקשורת עם
הסביבה ,עמ׳ -165
התלמידים עוסקים
באופן העברת גירוי
למוח ויצירת תגובה
מתאימה,
ביחידות העוסקות
בתקשורת של צמחים
ובעלי חיים עם הסביבה
(עמ' - )184-165
מכירים התלמידים את
איברי החוש של בעלי
חיים במחלקות שונות
וחשיבותם בקליטת
הגירויים ,העברתם למוח
ועיבודם לצורך יצירת
תגובה מתאימה.

ביחידות העוסקות
בתקשורת של צמחים
ובעלי חיים עם הסביבה
(עמ' ,)184-165
בדיון בכיתה ,עמ׳ - 169
התלמידים דנים
בתפקידם של איברי
החושים בקליטת גירויים
מהסביבה,
בדיון בכיתה ,עמ׳ - 170
דנים התלמידים
בקליטת גירויי אור על
ידי בעלי חיים ותהליך
הנדידה,
במשימה  ,6עמ׳ - 174
מסבירים התלמידים את
הקשר שבין מבנה האוזן
ביונקים לתפקידה,
במשימה  ,7עמ׳ 177
מסבירים התלמידיםאיזה מידע מקבלים
היונקים באמצעות
החושים ועד כמה חשובה
קליטת הגירויים האלה
לקיומם,
במשימה  ,8עמ׳ 183
מסבירים התלמידיםאת תפקידי החושים
בקליטת גירויים על ידי
בעלי חיים השייכים
למחלקות שונות,
עיבודם במוח ויצירת
תגובה מתאימה.
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תחום תוכן  :4מדעי כדור הארץ והיקום
סטנדרט תוכן 1.4 :התלמידים יכירו מערכות בכדור הארץ וביקום ויבינו תופעות המתרחשות בהם .הם יבינו את
השפעת מעורבותו של האדם על מערכות כדור הארץ.
זמן מומלץ להוראה  10 -ש׳
סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 66
בתוכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

 1.4א .התלמידים יכירו
שינויים בכדור הארץ:
ותופעות מחזוריות
הקשורות בתנועת
כדור הארץ ויבינו את
השפעתם על מרכיביו
החיים והדוממים.

תופעות מחזוריות:
אקלים ומזג האוויר
 התלמידים יציינו אתההבדל בין מזג אוויר
ואקלים.

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :תנאי הסביבה,
אקלים ומזג אוויר,
עמ׳  - 185מכירים
התלמידים את
ההגדרות של אקלים
ושל מזג אוויר ואת
ההבדל ביניהם.

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :תנאי הסביבה,
אקלים ומזג אוויר,
במשימות  ,11-10עמ׳
 ,187-188לומדים
התלמידים להבחין
בין אקלים למזג אוויר
והביטויים של כל אחד
ממושגים אלה בסביבה.

 1.4ג .התלמידים יבינו
את השפעת מעורבותו
של האדם על כדור
הארץ.

השפעת האדם על
הסביבה
 התלמידים יסבירו אתהתועלת ואת המחיר
הסביבתי הנובעים
מהשפעת האדם על
הנוף הדומם של כדור
הארץ ועל היצורים
החיים (כגון :כריתת
יערות ,ייבוש ביצות)
(ראו סט״מ .1.5ב).

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :התפשטות
המדבר ,עמ׳ 213
 לומדים התלמידיםאת המחיר של שימוש
מרובה בקרקעות
על פגיעה באיכותן
בתהליכי מדבור,
ביחידה :יערות הגשם
הטרופיים נמצאים
בסכנת הכחדה,
עמ׳  - 237לומדים
התלמידים על הסכנה
שבכריתה מסיבית של
יערות הגשם על בעלי
החיים המתקיימים
בהם ועל התנאים בכדור
הארץ כולו,
ביחידה :יחסי הזנה
והתערבות האדם
בחורש ,עמ׳ 245
 מכירים התלמידיםדוגמאות להשפעת
התערבות האדם על
בעלי החיים בחורש,

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :התפשטות
המדבר ,במשימה ,9
עמ׳  ,214מסבירים
התלמידים את תהליכי
המדבור שהאדם גורם.

ביחידה :הפגיעה בחורש
בארץ ישראל ,עמ׳ -255
מכירים התלמידים את
השפעת הכריתה של
החורש ורעיית עזים
מסיבית על קיומו של
החורש בישראל.
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ביחידה :יערות הגשם
הטרופיים נמצאים
בסכנת הכחדה,
במשימות ,13-12
עמ׳  ,238-239לומדים
התלמידים על החשיבות
שבשמירה על יערות
הגשם ועל דרכים
אפשריות לשמור עליהם.
ביחידה :יחסי הזנה
והתערבות האדם בחורש,
במשימה 4
עמ׳  ,247לומדים
התלמידים על השפעתה
של הרעלת נמיות על
מספר הנחשים בחורש
ופגיעתם באדם,
ביחידה :הפגיעה בחורש
בארץ ישראל ,במשימה
 ,8עמ׳  ,254לומדים
התלמידים על השפעת
הדילול של החורש על
הציפורים המקננות בו.

סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 66
בתוכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

ביחידה :השפעות
האדם על הכנרת,
עמ׳  - 283מכירים
התלמידים את
ההשפעות של פעילות
האדם על איכות המים
בכנרת ועל היצורים
החיים בה.

ביחידה :השפעות האדם
על הכנרת ,במשימה
 ,12עמ׳  - 284דנים
התלמידים בהשפעות
האדם על הכנרת:
הפגיעה באיכות המים
והפגיעה בצומח ובבעלי
החיים בכנרת (דיג יתר),
ביחידה :המרכיבים
החיים מותאמים
לסביבה ,במשימה ,2
עמ׳  - 287מכירים
התלמידים את התופעה
של מינים פולשים
(העוף ,מיינה).

ביחידה :הסביבה
והתערבות האדם,
עמ׳  - 291מכירים
התלמידים את השפעת
התערבות האדם
על זיהום האוויר,
התחממות האקלים
והרס בתי גידול שונים
בעולם.

ביחידה :הסביבה
והתערבות האדם,
במשימה  ,5עמ׳ -294
עוסקים התלמידים
בחשיבות הקיימות על
השמירה על עולם החי
ועל עולם הדומם על פני
כדור הארץ.
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תחום תוכן  :5מדעי הסביבה
תחום משנה :מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה.
סטנדרט תוכן   :1.5התלמידים יכירו מרכיבי סביבה ויבינו תהליכים בסביבה ויחסי גומלין בין מרכיביה.
הם יבינו את מקומו של האדם בסביבה ומעורבותו בה ויפתחו מודעות לצורך בפיתוח בר-קיימא.
זמן מומלץ להוראה  15 -ש׳
סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 69
בתוכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

 1.5א .התלמידים
יכירו מרכיבי סביבה
חיים ודוממים ויבינו
עקרונות ותהליכים
במערכות אקולוגיות.

סביבה :קשרי גומלין
והתאמה
התלמידים יביאודוגמאות למערכות
אקולוגיות (מדבר,
חורש ,ים) ויציינו את
מאפייניהן.

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :המדבר ,עמ׳ 192
 מכירים התלמידים אתמאפייני המדבר.

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :המדבר ,במשימה
 1עמ׳ - 194
מביאים התלמידים
דוגמאות למאפייני המדבר,
ביחידה :החורש ,במשימה
 1עמ׳ -241
מביאים התלמידים
דוגמאות למאפייני החורש,
ביחידה :יער הגשם
הטרופי ,במשימה  ,1עמ׳
 - 217מביאים התלמידים
דוגמאות למאפיינים של
יער הגשם.

 התלמידים יציינושמרכיבי סביבה
המשמשים את היצורים
החיים ,הם משאבי טבע
(אוויר ,מים ,קרקע,
צמחים ובעלי חיים)
(ראו סט״מ .1.2ד).

ביחידה :היכן חיים
היצורים החיים ,עמ׳ -163
מכירים התלמידים
את מרכיבי הסביבה
הדוממים שמשמשים
משאבי טבע ליצורים
החיים ,ואת משאבי
הטבע החיים.

ביחידה :היכן חיים
היצורים החיים ,במשימה
 ,4עמ׳  - 164מציינים
התלמידים את משאבי
הטבע הדוממים המספקים
ליצורים החיים את צורכי
הקיום שלהם ,ואת משאבי
הטבע החיים,

התלמידים יסבירובאמצעות דוגמאות
את דרכי ההתאמה של
יצורים חיים לסביבתם
(מבנה גוף והתנהגותו)
(ראו סט״מ .2.3א).

ביחידה :לצמוח במדבר:
התאמות של צמחים
לתנאי המדבר ,עמ׳ -195
מכירים התלמידים
התאמות במבנה הצמחים
לסביבת המדבר.

ביחידה :החורש ,עמ׳ 240
 מכירים התלמידים אתמאפייני החורש.
ביחידה :יער הגשם
הטרופי ,עמ׳ 215
 מכירים התלמידיםאת המאפיינים של יער
הגשם.

ביחידה :לחיות במדבר
 התאמות של בעלי חייםלחיים במדבר ,עמ׳ 202
 מכירים התלמידיםהתאמות גופניות
והתנהגותיות של בעלי
חיים לקיום במדבר.

132

ביחידה :לצמוח במדבר:
התאמות של צמחים לתנאי
המדבר ,במשימה  ,2עמ׳
 - 197מסבירים התלמידים
באמצעות דוגמאות
התאמות של צמחים רב־
שנתיים וחד־שנתיים לחיים
במדבר,
ביחידה :לחיות במדבר
 התאמות של בעלי חייםלחיים במדבר,
במשימה  ,5עמ׳ 204
ובמשימה  ,6עמ׳ -206
מביאים התלמידים
דוגמאות להתאמות
במבנה הגוף ולהתאמות
התנהגותיות של בעלי חיים
המתקיימים במדבר.

סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 69
בתוכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

 התלמידים יתארו אתקשרי הגומלין שבין
היצורים החיים למרכיבי
הסביבה הדוממים
ויתארו את ההשלכות
של קשרים אלה על
הסביבה (דוגמאות:
הפרשות של יצורים
חיים  -זיהום או דישון,
אורך היום  -נדידת
ציפורים או פריחה).

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

ביחידה :עופות המים
 התאמות הקשורותבמזון ,עמ׳  - 276מכירים
התלמידים התאמה במבנה
הגוף ובהתנהגות של עופות
להשגת מזון באגם.

ביחידה :עופות המים
 התאמות הקשורותבמזון ,במשימה ,8
עמ׳  - 277מסבירים
התלמידים באמצעות
דוגמאות התאמה הגוף
וההתנהגות של עופות
המתקיימים באזורים
שונים באגם להשגת מזון.

ביחידה :צורכי הקיום
של היצורים החיים,
עמ׳  - 159מוצגים יחסי
קלט-פלט בין היצורים
החיים לסביבתם,
ביחידה :גירויים שהצמחים
קולטים מהסביבה ,עמ׳
 -166עוסקים התלמידים
בהשפעת אורך היום על
הפריחה בצמחים,
ביחידה :השפעות שינויים
באורך היום על בעלי
החיים ,עמ׳  - 170עוסקים
התלמידים בנדידת
ציפורים ובקיוט.
ביחידה :קשרי הזנה
במדבר ,עמ׳  - 208מכירים
התלמידים צורות הזנה
שונות של יצורים החיים
במדבר.

התלמידים יציינו צורותהזנה שונות בבעלי חיים
(אוכלי צמחים ,טורפים,
אוכלי כל) וקשרי הזנה
(שרשרות מזון ומארג
מזון).

ביחידה :בעלי החיים
המיוחדים ליער הגשם ,עמ׳
 - 229מכירים התלמידים
צורות הזנה שונות ביער
הגשם.
ביחידה :יחסי הזנה ביער
הגשם ,עמ׳  - 234מכירים
התלמידים דוגמאות
לצורות הזנה וקשרי הזנה
ביער הגשם.

ביחידה :קשרי הזנה
במדבר ,במשימה  ,7עמ׳
 - 210התלמידים מציינים
קשרי הזנה בשרשרות
מזון במדבר,
במשימה  ,8עמ׳ -211
התלמידים מציינים קשרי
הזנה במארג מזון במדבר,
ביחידה :בעלי החיים
המיוחדים ליער הגשם,
במשימה  ,7עמ׳ -231
מציינים התלמידים
דוגמאות לצורות הזנה
שונות ביער הגשם,
ביחידה :יחסי הזנה ביער
הגשם ,במשימה ,10
עמ'  - 234מסרטטים
התלמידים מארג מזון
ביער הגשם.
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ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 69
בתוכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

התלמידים יתארובאמצעות דוגמאות
את קשרי הגומלין שבין
היצורים החיים לבין
עצמם (תחרות ,יחסי
הזנה ,הדדיות ,טפילות).

דוגמאות לצורות הזנה
שונות ביער הגשם,
ביחידה :יחסי הזנה ביער
הגשם ,עמ׳  - 245מכירים
התלמידים דוגמאות
לצורות הזנה וקשרי הזנה
ביער הגשם.

דוגמאות לצורות הזנה
שונות ביער הגשם,
ביחידה :יחסי הזנה ביער
הגשם ,במשימה ,10
עמ'  - 234מסרטטים
התלמידים מארג מזון
ביער הגשם.

ביחידה :יחסי הזנה בין
היצורים החיים בחורש,
עמ׳  - 245מכירים
התלמידים את מארג
המזון בחורש.

ביחידה :יחסי הזנה בין
היצורים החיים בחורש,
במשימה  ,3עמ׳ - 246
נותנים התלמידים
דוגמאות לשרשרות מזון
ולמארג מזון בחורש.

ביחידה :יחסי גומלין
בין היצורים החיים ביער
הגשם ,עמ׳  - 224מכירים
התלמידים קשרי גומלין
מסוג תחרות ,הדדיות,
טפילות ,קומנסליזם.

ביחידה :יחסי גומלין
בין היצורים החיים
ביער הגשם ,במשימה
 ,5עמ׳  - 226מביאים
התלמידים דוגמאות
לקשרי גומלין מסוג
תחרות ,הדדיות,
טפילות ,קומנסליזם
ביער הגשם.

ביחידה :יחסי גומלין בין
בעלי חיים לצמחים ביער
הגשם הטרופי ,עמ׳ 233
 מכירים התלמידיםדוגמאות ליחסי גומלין
מסוגים שונים ביער
הגשם.

ביחידה :יחסי גומלין בין
בעלי חיים לצמחים ביער
הגשם הטרופי ,במשימה
 ,9עמ׳  - 233נותנים
התלמידים דוגמאות
ליחסי גומלין מסוגים
שונים ביער הגשם.

ביחידה :הדדיות  -עסקה
שבה שני השותפים
נהנים ,עמ׳  - 248מכירים
התלמידים יחסי גומלין
מסוג הדדיות בחורש.

ביחידה :הדדיות  -עסקה
שבה שני השותפים
נהנים ,במשימה  ,5עמ׳
 - 249נותנים התלמידים
דוגמאות לקשרי גומלין
מסוג הדדיות בחורש.

ביחידה :יחסי גומלין
מסוג תחרות וטפילות
בחורש ,עמ׳ 251
 מכירים התלמידיםקשרי גומלין של תחרות
וטפילות.

ביחידה :יחסי גומלין
מסוג תחרות וטפילות
בחורש ,במשימה ,7
עמ'  - 251מציגים
התלמידים דוגמאות
ליחסי גומלין מסוג
תחרות וטפילות בחורש.

סטנדרט משנה

ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 69
בתוכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

.1.5ב התלמידים
יבינו את מקומו
של האדם בטבע,
יפתחו מודעות לצורך
בפיתוח בר-קיימא
ויפגינו אחריות
אישית בשמירה
והגנה על ערכי טבע
ועל איכות הסביבה.

האדם והשפעתו על
הסביבה
 התלמידים יתארודוגמאות לאמצעים
טכנולוגיים שבעזרתם
האדם משנה את הסביבה
לצרכיו ויסבירו את
השפעתו על הסביבה
(כגון :מערכות השקיה,
אמצעים לאספקת מזון)
(ראו סט״מ .1.6א.).
 התלמידים יסבירו אתההשלכות השליליות של
מעורבות האדם בסביבה
(כגון :זיהום אוויר ,מים
וקרקע) (ראו סט״מ
.1.2ד.2.2 ,ב.1.4 ,.ג,
.1.6ד).
 התלמידים יציעו דרכיםלצמצום הנזקים לסביבה
(כגון :חוקים להגנת
הסביבה) (ראו סט״מ
.1.2ד.2.2 ,ב.1.4 ,.ג,.
.1.6ד; ערך ח׳).
 התלמידים יציינו מהופיתוח בר־קיימא ויסבירו
את חשיבותו לקיום
ולרווחת הדור הנוכחי
והדורות הבאים( .ראו
ערך ח).
 התלמידים יקחואחריות אישית בביצוע
משימות לשמירת
הסביבה (ראו סט״מ
.1.2ד; ערך ח׳).

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

ביחידה :מארג המזון
באגם ומארג המזון
בכנרת ,עמ׳ - 280
לומדים התלמידים על
יחסי ההזנה בסביבת
חיים של מים,
ביחידה :יחסי גומלין
בין צמחים לבעלי חיים
באגם ,עמ׳  - 279מכירים
התלמידים דוגמאות
ליחסי גומלין באגם.

ביחידה :מארג המזון
בכנרת ,במשימה  ,11עמ׳
 - 282דנים התלמידים
ביחסי ההזנה בין
היצורים החיים בכנרת,
ומתארים באמצעות
דוגמאות יחסי גומלין
בין צמחים לבעלי חיים
באגם.

אמצעים טכנולוגיים
שבאמצעותם האדם
משנה את הסביבה:
 נושא זה הוצג בספרלכיתה ה.
ביחידה :התפשטות
המדבר ,עמ' - 213
לומדים התלמידים על
תהליכי המדבור והפגיעה
של שימוש מרובה
בקרקעות באיכותן.

ביחידה :התפשטות
המדבר ,במשימה ,9
עמ'  ,214מסבירים
התלמידים את תהליכי
המדבור שהאדם גורם.

ביחידה :השפעות האדם
על הכנרת ,עמ' - 283
לומדים התלמידים על
זיהום מי הכנרת עקב
פעולות האדם.

ביחידה :השפעות האדם
על הכנרת ,במשימה
 ,12עמ' - 284מסבירים
התלמידים את השלכות
מעורבות האדם על
איכות המים בכנרת.

ביחידה :הסביבה
והתערבות האדם ,עמ'
 - 291מכירים התלמידים
את השפעת התערבות
האדם על זיהום האוויר,
התחממות האקלים והרס
בתי גידול שונים בעולם.

ביחידה :הסביבה
והתערבות האדם,
במשימה  ,5עמ' -294
עוסקים התלמידים
בחשיבות הקיימות על
השמירה על עולם החי
ועל עולם הדומם על
פני כדור הארץ ופועלים
למען השמירה על
הסביבה.
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תחום תוכן  :6טכנולוגיה
תחום משנה :עולם מעשה ידי האדם.
סטנדרט תוכן  :1.6התלמידים יבינו את מהות הטכנולוגיה כעיסוק בפתרון בעיות כמענה לצרכים אנושיים-
חברתיים ,יכירו את תהליך התיכון ואת איפיוני מערכת טכנולוגית ,יבינו את קשרי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה
ויפתחו מודעות להשפעות של המדע והטכנולוגיה על החברה והסביבה.
זמן מומלץ להוראה  15 -ש׳
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ציוני דרך לכיתה ו
בהתאם לעמ׳ 64
בתכנית הלימודים
ובהתאם להמלצה תכני
ההוראה בכיתה ו

פרקי  /יחידות לימוד
בספר בהם יש עיסוק
הוראתי בציון הדרך

מיומנויות הבאות לידי
ביטוי ביחידות הלימוד

 1.6ב .התלמידים יכירו
את שלבי תהליך התיכון
תוך התנסות בפיתוח
מוצר טכנולוגי.

תהליך התיכון
 התלמידים יתכננוויתנסו בבניית מוצר
פשוט ,מהצורך ועד
למוצר ,בהתאם לתהליך
התיכון (צורך  -הגדרת
מטרה ,דרישות ,תכנון
פתרונות אפשריים,
בחירת פתרון אופטימלי
ובדיקתו ,מימוש הפתרון
(בניית אב-טיפוס,
הערכתו ושיפורו) ויציגו
את עבודתם לפני אחרים
(ראו סט״מ .1.1ב.).

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :הסביבה היא
מערכת ,עמ׳ - 285
התלמידים מכירים את
מרכיבי הסביבה וקשרי
הגומלין ביניהם.

בפרק :חיים בסביבה
ביחידה :הסביבה היא
מערכת ,במשימה ,3
עמ׳  - 288התלמידים
מתכננים ובונים דגם של
סביבת חיים.

תהליך התיכון
התעשייתי
התלמידים יציינו אתשלבי התיכון התעשייתי
(תהליך התיכון כולל
ייצור המוני של המוצר
ושיווקו).
התלמידים יציינו אתהיתרונות ואת החסרונות
של הייצור הידני ושל
הייצור התעשייתי.

בפרק :אנרגיה בעולמנו,
ביחידה :מה קורה
כשאור מוחזר
ממשטחים חלקים,
עמ׳  – 39התלמידים
לומדים על החזרת
אור ממשטחים שונים,
חלקים ומחוספסים
וממראות.

בפרק :אנרגיה בעולמנו,
ביחידה :מה קורה
כשאור מוחזר
ממשטחים חלקים,
במשימה  ,13עמ׳ 44
– התלמדיים מתכננים
מוצר המבוסס על
שימוש במראות ,בוחרים
באופן הייצור – ידני
או באמצעות מכונות,
ומציעים דרכים לשיווקו.

