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מבנה המדריך למורה 

במדריך למורה כמה חלקים:

מבוא ובו הקווים המנחים לכתיבת הספר לתלמיד, הערות כלליות על ארגון הספר והקשר בין התכנים הנלמדים   .�
בו לסטנדרטים.

דפי העשרה בשני נושאים:   .2
מה בין ניסוי לתצפית  א. 

הדרכה לקריאה מודרכת של טקסטים – דוגמאות לשימוש בפינה “כדאי לדעת” ושל טקסטים נוספים  ב. 
המוצעים כהעשרה לתלמידים, לפיתוח מיומנויות של  קריאה וניתוח של מקורות מידע.

חומרי עזר להוראת הנושאים הנלמדים בספר בפרקים השונים:   .�
עקרונות מרכזיים הנלמדים בכל פרק והקשר שלהם לפרקים אחרים. א.   

מונחים מרכזיים בכל פרק. ב.   
בניית המונחים והמושגים ברצף הלמידה של כל פרק. ג.   

משימות הערכה – מוצעת רשימה של משימות שחוזרות על המונחים והתכנים הנלמדים בכל פרק ומתרגלות  ד.  
אותם. משימות אלה יכולות לשמש לצורכי הערכה ולמעקב אחר התקדמות התלמידים. 

חומרי העשרה למורים – דפי מידע בנושאים שנלמדים בפרקים שונים והפניה לביבליוגרפיה מתאימה בכל  ה.  
נושא.  

הערות מורחבות לנושאים הנלמדים ביחידות הלימוד שבגלל היקפן אי אפשר היה להציג אותן בשולי הספר  ו.  
לתלמיד. ההערות כוללות: הצעות להוראת תכנים, הבהרות והערות אחרות הנוגעות לנושאים הנלמדים 

בספר. ההערות  מסודרות על פי פרקי הספר ועל פי סדר היחידות בכל פרק בספר. 
הערות שוליים – בכל פרקי הספר מופיעות בשוליים הערות למורה ובהן  המלצות להוראת הנושאים המוצעים   .4
ולביצוע המשימות בחוברת העבודה. 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
הספר לכיתה ג הוא ראשון בסדרה 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 אחת מכוונות העל של מחברי מסמך הסטנדרטים. 
תוכן.”  תחומי  בין  “קשרים  הסטנדרטים:  מסמך  כלשון  או  הבין-תחומיים  ההיבטים  את  האפשר  במידת  ניצלנו 
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: 

שילוב עקרונות המאפיינים את עולם הטבע בכל נושאי הלימוד הרלבנטיים.    .1
העקרונות שאנחנו עוסקים בהם:

מהות מושג החיים ומאפייני חיים, אחידות בעולם החי: שווה מול שונה. א. 
ארגון וסדר בטבע – הכוחות הפועלים בטבע והאנרגיה הנדרשת לשמירה על הסדר, המערכת האקולוגית  ב. 
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   
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השמש וסביב צירו היוצרים מחזורים של יממה ושנה, במחזורי חומרים בטבע ובמחזורי חיים של יצורים 
חיים, כאשר הולדת הצאצאים כחלק בלתי נפרד ממחזור החיים של כל מין.

והגידול  האדם והטבע – בעוד שהאדם הוא חלק מהמערכת הטבעית הרי שהטכנולוגיה שהאדם פיתח  ג. 
הניכר באוכלוסייתו, מפרים 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.
שילוב בין מדע, טכנולוגיה וחברה בהצגת ההיבטים המדעיים, הטכנולוגיים והחברתיים ערכיים בכל נושא. נגענו   .2
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 ויציאה ממנה. 
שילוב סיפור מסגרת בכל ספר המקשר בין הנושאים והתכנים השונים הנלמדים בו. בחרנו בשם מסע, בגלל   .�
שתי המשמעויות שלו – מסע במרחב ומסע לגילוי מידע וידע בתחום המדע והטכנולוגיה. הילדים המשתתפים 
במסע מלווים אותנו לכל אורך הספר ומאפשרים לנו להציג שאלות מחשבה המקדימות את הלימוד של נושאים 

שונים בכל ספר. הילדים גם מסייעים בסיכום נושאים מרכזיים ומובילים לדיונים בכיתה בנושאים מרכזיים.
קצרות במסגרת מצומצמת של עמוד או  שניים, כדי שהתלמידים יוכלו  ארגון תכני הלימוד ביחידות לימוד   .4
לקבל תמונה מלאה ככל האפשר של התוכן או ההיבט הנלמדים. היחידות בנויות במתכונת דומה - הצגת נושא 

כלשהו והפניה למשימה שמעמיקה את הכרת הנושא. הן תוכננו כך שאפשר להשלימן בשיעור אחד או שניים.
הנושאים  בכל  בכיתה  לדיון  מסגרות  שתי  מוצעות  בכיתה.  התלמידים  בין  לדיון  ומרכזי  נרחב  מקום  מתן   .5

הנלמדים בכל ספר: 
דיון בין הילדים המשתתפים במסע. התלמידים בכיתה מוזמנים לקרוא את דבריהם ולדון בהם בכיתה.  א. 
אנחנו מציעים גם אפשרות של “משחק תפקידים” שבו שלושה תלמידים בכיתה יקבלו את תפקידי הילדים 

המשוחחים, כדי להגביר את העניין בדיון בכיתה. 
המדור, “דיון בכיתה”, שמופיע ביחידות רבות בספר ופותח את הלמידה של נושא חדש. ב. 

שני מדורים אלה נועדו לעורר תלמידים לחשיבה מקדימה לפני ביצוע המשימות בחוברת העבודה, לחדד   
לפני  עמדות  והצגת  דיון  של  מיומנויות  בתלמידים  ולפתח  הנלמד  בחומר  חשובים  ועקרונות  היבטים 

תלמידים אחרים. 
עניין, מעבר לנדרש  ולהעמיק את הלמידה בנושאים בעלי  מדורים קבועים המופיעים בכל פרק כדי להרחיב   .6

בתכנית הלימודים:
הפינה “כדאי לדעת” מציעה הרחבות בנושאים הקשורים לחומר הלימוד אך אינם מופיעים בסטנדרטים.  א. 
אפשר להיעזר בטקסטים המופיעים בפינה זו, שלעתים היקפם נרחב, כדי להדריך תלמידים בקריאת טקסט 

מדעי ובהוצאת מידע מתאים ממנו. 
והקשריהם  השונים  הלימוד  בנושאי  הנזכרים  חדשים  ובמושגים  במונחים  עוסקת  הלשון”  “על  הפינה  ב. 

לשימושים נוספים בשפה.
של  שונים  של  למידה  לסגנונות  וכמענה  הלמידה  מתהליך  נפרד  בלתי  כחלק  רבים  ותמונות  איורים  שילוב   .7
רבות  במשימות  מופנים  והתלמידים  מהם  ישירה  למידה  מאפשרים   והתמונות  האיורים  בכיתה.  תלמידים 

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 
הנלמד  את  משלים  חטיבה  בכל  השני  הספר  האנושית.  בחברה  הטכנולוגיה  ומקום  הטבע  עולם  של  המרכזיים 

בהקשרים נוספים ויוצר תמונת על לעקרונות של עולם הטבע בכל ההקשרים שלהם. 
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העקרונות המאפיינים את עולם הטבע המוצגים בספרים לכיתות ג-ד

מאפייני החיים – הספר לכיתה ג פותח בשאלה, האם צמחים הם יצורים חיים? לכל אורך הפרק העוסק בצמחים,   .�
נדונים מאפייני חיים שונים. בסופו של הפרק, מוצגים כל המאפיינים שנלמדו ומוצגת ההגדרה של יצורים חיים.
בספר לכיתה ד מוצג עולמם של בעלי החיים. הפרק פותח בהצגת מאפייני החיים ולכל אורך הפרק הדגש הוא 

על צורכי הקיום של בעלי החיים.
ארגון וסדר בטבע –   .2

אנרגיה הדרושה לשמירה על הסדר – בפרקים העוסקים בצמחים ובבעלי חיים מודגשת התלות של כל  א. 
היצורים החיים במזון כמקור אנרגיה לקיום כל פעולות החיים. מודגש תפקידם החשוב של הצמחים כיצרני 

מזון (בתהליך הפוטוסינתזה( שעומד אחר כך לרשותם ולרשות בעלי החיים.
המערכת האקולוגית כסביבת קיום טבעית לכל היצורים החיים – בחרנו להציג את המערכת האקולוגית  ב. 
השלמה כפרק נפרד על הסביבה בספר של כיתה ד, רק אחרי שהתלמידים כבר למדו והכירו את כל מרכיבי 

הסביבה, החיים והדוממים. 
בספר של כיתה ג עוסקים כמה פרקים במרכיבי הסביבה: הפרק העוסק בצמחים עוסק במרכיבים החיים.   
מוצג כבו תפקידם המרכזי של הצמחים במערכת האקולוגית כיצרני המזון וכמקור מזון לכל עולם החי. 
האקולוגית  המערכת  של  הדוממים  המרכיבים  מוצגים  חומרים  על  ובפרק  וקרקעות  סלעים  על  בפרק 
המספקים לצמחים המספקת את כל צורכי הקיום שלהם. בפרק על בעלי החיים בספר של כיתה ד מוצג 

הרצף בין היצרנים לצרכנים: בעלי חיים צמחוניים ובעלי חיים וטורפים שניזונים מאוכלי הצמחים.
בפרק על הסביבה בספר של כיתה ד מוצגת התמונה השלמה של המערכת האקולוגית: קיומם של מרכיבים   
משפיעים  וכיצד  גידול(  (בתי  קיום  סביבות  של  סוגים  אקולוגית,  מערכת  בכל  חיים  ומרכיבים  דוממים 

התנאים הקיימים בהן (תנאי מזג האוויר וזמינות המים( על מגוון הצמחים ובעלי החיים. 
על  מוצגת השפעתם  ג  כיתה  על הצמחים בספר של  בפרק  חיים לסביבתם –  יצורים  בין  הגומלין  יחסי  ג. 
הקרקע  חשיבות  מוצגת  מים.  וזמינות  טמפרטורה  היום,  ואורך  אור  עוצמת  הסביבה:  תנאי  של  הצמחים 
הצמחים.  של  לקיומם  השורשים(  ידי  על  שנקלטים  ומינרלים  (מים  ומרכיביה  לצמחים(  אחיזה  (מקום 
מזון  מקור  משמשים  שלהם  שונים  שאיברים  הצמחים  החיים:  לבעלי  צמחים  בין  הגומלין  יחסי  מוצגים 
לבעלי החיים, ואילו בעלי החיים שמסייעים לצמחים להפיץ את גרגירי האבקה ואת הזרעים, שני מרכיבים 

חיוניים בהבטחת המשך קיומם של הצמחים.
לבין  ובינם  עצמם  לבין  החיים  בעלי  בין  הגומלין  יחסי  מוצגים  ד  כיתה  של  בספר  החיים  בעלי  על  בפרק   

הצמחים, בעיקר בהקשרים של שרשרת המזון. 
הפרק על הסביבה מציג את הקיום זה לצד זה של צמחים ובעלי חיים בסביבות קיום שונות. הוא מציג את   
ובזמינות  ותופעות הקשורות בשינויים בעונות השנה  השפעת תנאי הסביבה על קיומם של בעלי החיים 

המזון: נדידה, הגירה ותרדמה.
התאמה בין מבנה לתפקיד – מוצגת לכל אורך הפרקים העוסקים בצמחים ובבעלי חיים. בהצגת כל איבר  ד. 
בגופם של הצמחים מודגש הקשר בין המבנה לתפקיד. בפרק על בעלי החיים מוצג הקשר בין המבנה של 
גם  בגוף. בשני הפרקים מוצג  ובהשגת מזון לתפקיד שהם ממלאים  איברים הקשורים בתנועה, בנשימה 
עקרון המערכת – לכל איבר בגוף תפקיד משלו, פעילות משותפת של כל האיברים מבטיחה את קיומו של 

הגוף השלם, הגוף השלם הוא יותר מסכום חלקיו (איבריו(.
מחזוריות בטבע – בספר של כיתה ג מודגשת המחזוריות בחייהם של הצמחים: חד-שנתיים ורב-שנתיים,  ה. 

ומוצגת המחזוריות של החומרים בטבע.
בספר של כיתה ד מוצגת המחזוריות של המים בטבע, מחזוריות של היממה ושל עונות השנה והשפעתה על   

מחזור המים בטבע ועל המחזוריות בחייהם של כל היצורים החיים.
האדם והטבע – בכל אחד מהפרקים בשני הספרים לכיתות ג-ד מוצג מקומה המרכזי של הטכנולוגיה בקיומו   .�
מחיי  לו  המוכר  לעולם  הלומד  את  לחבר  כדי  מאתנו  אחד  כל  את  הסובב  לעולם  מקושר  המידע  האדם.  של 
היומיום. מוצגים השימושים בטכנולוגיה והתרומה הגדולה שלה לקיומו של המין האנושי ולצדם, המחיר היקר 
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שאנחנו משלמים בפגיעה בסביבה. מוצגים פתרונות טכנולוגיים למניעה ולצמצום הפגיעה בסביבה והדגשת 
תיכון  משימות  משולבות  הספרים  בשני  הפרקים  ברוב  הסביבה.  על  לשמירה  מאתנו  אחד  כל  של  אחריותו 
הקשורות לנושאים הנלמדים בכל פרק. בסוף הספר לכיתה ד מיוחד פרק נפרד לנושא הטכנולוגיה, שמסכם 
את ההיבטים השונים של הטכנולוגיה שנלמדו בשני הספרים, לכיתה ג ולכיתה ד, ונותן ראיית על כוללת על 

הטכנולוגיה ומקומה בחברה האנושית.   

התכנים  הכרת  ועל  מדעית  חשיבה  פיתוח  על  הדגש  מושם  בספר   – עבודה  בחוברת  מלווה  ג  לכיתה  הספר   
הלימודיים. בחוברת מושג הדגש על פיתוח מיומנויות הנדרשות בתכנית הלימודים: מיון, שיום, איסוף מידע 
וארגונו, ביצוע תצפיות וניסויים מדעיים, למידה בצוות, מציאת פתרונות טכנולוגיים ותכנון מוצרים. המשימות 
מוצעות  לביצוע,  ופשוטות  מובנות  פעילויות  לצד  בכיתה:  תלמידים  של  שונות  על  לענות  למורה  מאפשרות 

משימות פתוחות ומשימות מורכבות המתאימות לתלמידים מתקדמים ולכיתות טובות.

מבנה הספר ורצף ההוראה המוצע בו 
הספר פותח בסיפור מסע של קבוצת ילדים. המסע משמש סיפור מסגרת המקשר בין כל הנושאים הנלמדים בספר 

ומאפשר להדגיש היבטים בין־תחומיים בהוראה:
הצמחים שהילדים רואים עם נחיתתם בעמק מקשרים אותנו לדיון בעולם הצמחים;

מצוק הסלעים המרשים מקשר לדיון בסלעים ובקרקעות; 
החומרים הבונים את הכדור (הסל הבנוי נצרים והכדור העשוי בד(; תכונות החומרים — משקל קל וחוזק, ושרפת 

חומרי דלק — מקשרות אותנו לפרק חומרים וחומרי דלק; 
השימוש במכשיר קשר בכדור פורח מקשר אותנו לשימוש בסוללות בפרק "זורמים עם החשמל"; 

פרסום המסע המיוחד של הילדים בכדור פורח מקשר אותנו לפרק הסוגר את הספר, "מסע בתקשורת", העוסק 
במידע ותקשורת.

כל פרק בספר נבנה באופן בלתי תלוי בתכנים שנלמדו בפרקים אחרים, כדי לאפשר מודולריות בהוראה והתאמת 
פרקי הלימוד לרצפי הוראה שונים. אך כדי לקשר בין הדברים, מופנים המורים במדריך למורה ובהערות בשולי כל 

יחידה, לפרקים אחרים בספר שבהם נדונו נושאים דומים או היבטים שונים של אותו נושא.
הילדים המגיעים לעמק הנעלם נחלקים לשלוש קבוצות, כדי לאפשר את המודולריות של פרקי הספר, כך שכל פרק 

יהיה יחידה עצמאית ובלתי תלויה בפרקים אחרים: 
עם  מתוודעים  אנו  הקבוצה  של  הסיור  באמצעות  הנעלם.  בעמק  הגדלים  הצמחים  בעקבות  יוצאת  אחת  קבוצה 

הילדים לעולם הצמחים.
הקבוצה השנייה יוצאת אל מצוק סלעים בעמק וביחד ִאתה אנחנו לומדים על סלעים וקרקעות, מאפייניהם, אופן 

זיהויים והשימושים בהם.
הקבוצה השלישית נשארת עם הטייס כדי לטפל בכדור פורח והפעילות שלה מזמנת דיון בחומרים ובחומרי דלק.

הטיסה חזרה של כל הילדים מזמנת דיון באנרגיה חשמלית, שמאפשרת להפעיל מכשירי קשר בכדור פורח. היא 
מזמנת גם את הטיפול בנושא מידע ותקשורת, שכן הילדים מעוניינים לפרסם את סיפור הטיסה שלהם.

הילדים המשתתפים במסע בכדור פורח מסייעים לחדד שאלות ולדון בעקרונות מרכזיים בלמידה באמצעות דיונים 
קצרים ביניהם. בדרך כלל הדיונים האלה פותחים נושאי לימוד שונים בספר. בכמה מקרים הם גם מסכמים נושאים 

נלמדים. השאלות, הרעיונות וההשערות שהילדים מעלים יכולים לשמש בסיס לדיון דומה עם הילדים בכיתה.

בחרנו לפתוח את הספר בפרק על הצמחים, שהוא הנושא הרחב ביותר בתכנית הלימודים לכיתה ג', ובדרך כלל הוא 
נושא שהמורים מרבים ללמד. אך כאמור, המבנה המודולרי של הספר מאפשר לבחור בנושא אחר לתחילת ההוראה 

בכיתה ג' ולבנות רצף המתאים לצרכים. 
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להלן הרצף המוצע על ידינו:
מכלול החיים: פרק הצמחים ("אל הצמחים שבעמק הנעלם"(.  •

עושים  ("מה  דלק  וחומרי  חומרים  פרק  הסלעים"(,  מצוק  ("אל  וקרקעות  סלעים  פרק  הדומם:  מכלול   •
בחומרים?"( ופרק האנרגיה ("זורמים עם החשמל"(. 

(היבטים של טכנולוגיה ושל מידע  ("מסע בתקשורת"( וטכנולוגיה  מכלול האדם: פרק מידע ותקשורת   •
ותקשורת מופיעים בכל פרקי הספר בהקשרים מתאימים(

אפשר ללמד את הספר בכל רצף המקשר בין שלושת המכלולים האלה.
עם זאת, אנחנו ממליצים לעבוד ברצף הלימוד המוצע בכל מכלול, משום שבכל פרק ניתנים דגשים אחרים לחומר 

הנלמד. 
כך למשל בפרק "אל מצוק הסלעים", עוסקים התלמידים במונח, תכונה, שהבנתו נחוצה להם כדי לזהות סלעים. הם 
מכירים שימושים שעושים בסלעים וחומרים שמפיקים מהם. חלק מהחומרים מוחשיים עבורם, משום שהם מוכרים 
להם מחיי היומיום (מלח, מלט, חומר(. כמה מהם הם יכירו על ידי התנסות עצמית בבניית כלים או בעיבוד חומרים 

שמקורם בסלעים (חומר וגיר(. 
הכרת החומרים וההתנסות בהכנת מוצרים מהם מסייעים לתלמידים לתאר את החומרים ואת שימושיהם. כך קל 
תכונה של חומר. בפרק חומרים ("מה עושים בחומרים?"( נמשך הדיון בחומרים  להם יותר להבין גם את המונח, 

ובתכונותיהם, אך מושם בו דגש על התאמת התכונות לשימושים השונים. 
הרצף המוצע כאן מאפשר התפתחות של הבנת המונח תכונה, על היבטיו השונים: מהכרתו ועד יישומו בשימושים 

שעושים בחומרים.
בפתיחתו של פרק "מה עושים בחומרים?", מוצגת ראייה כוללת של החומרים שהילדים מכירים בפרק על הצמחים 
ובפרק על הסלעים והקרקעות. החומרים ממוינים על פי מקורותיהם: מן החי, מן הדומם ומן הטכנולוגיה (חומרים 
מלאכותיים(. בפרקים קודמים הכירו כיצד מפיקים את החומרים ממקורות שונים. בפרק חומרים הדגש הוא על 

הקשר שבין התכונות לשימוש שעושים בחומרים ובמיוחד, התכונות ההכרחיות לשימושים אלה. 
כך למשל, הכרנו בפרק "צמחים" חומרים שמפיקים מצמחים וביניהם, עץ ונייר (שמכינים למעשה מסיבים שמפיקים 
מצמחים(. בפרק "חומרים" מכינים התלמידים מוצר מעץ שבו הם בוחרים תכונות הכרחיות למוצר ותכונות רצויות 

אך לא הכרחיות. הם עוסקים בקשר בין תכונות הנייר לשימושים שונים שעושים בו. 
להדגיש את תכונותיהם  כך אפשר  רק אחרי שמכירים תכונות של חומרים שונים.  על חומרי הדלק  ללמוד  כדאי 

הייחודיות של חומרי דלק: מידת בעירותם והחום הרב שהם פולטים בבעירתם. 
בפרק האנרגיה ("זורמים עם החשמל"( נזכרים מונחים ותהליכים שהתלמידים מכירים בהרחבה רבה יותר במהלך 
הדיון בחומרי דלק. אבל הדגש בפרק זה הוא על חשמל ושימושיו. יש בפרק נגיעה קלה בנושא של הפקת חשמל, 

נושא שנלמד בהרחבה בכיתה ה'. 
אם בוחרים ללמד ברצף שונה של המכלולים, למשל — מכלול הדומם לפני מכלול החיים — אפשר לשמור על רצף 

ההוראה במסגרת מכלול הדומם. 
אפשר גם להתחיל בפרק העוסק בחומרים וחומרי דלק, לעסוק בנושא החשמל ורק אחר כך ללמד את הפרק העוסק 
בסלעים וקרקעות. במקרה כזה הילדים ילמדו בפתיחת הפרק העוסק בחומרים את מיון החומרים על פי מקורותיהם, 

בהמשך יכירו סוגים שונים של חומרים שמקבלים מכל מקור. 
בכל רצף שייבחר, מומלץ ללמד את הפרק, "זורמים עם החשמל", רק אחרי שלומדים על חומרים. כן מומלץ ללמד 
את הפרק העוסק במידע ותקשורת רק בסיום, כי הוא סוגר גם את סיפור המסגרת של הספר ומשלים את הדיון 

בשימושים שונים של הטכנולוגיה. 
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חומרי העשרה למורה

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 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 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 שני משתנים. 
כל שלבי היסוד של המחקר המדעי מבוססים על שני משתנים אלו: השערת המחקר, הבקרה, הגורמים הקבועים 

במחקר ואופן איסוף הצגת הנתונים הנאספים במחקר וניתוחם.
מחקר מדעי אמין מתייחס אך ורק לשני המשתנים האמורים. על החוקר לבודד את השפעתם של כל יתר הגורמים 

העשויים להשפיע על התוצאות. אנחנו מכנים זאת בשם: בידוד משתנים.
כאשר התיאוריה שהמחקר מתבסס עליה מורכבת, על החוקר לבצע מחקרי משנה אחדים, שביחד הם יוצרים תמונה 

כוללת, המאפשרת הבנה של התופעה הנבדקת. 
אם לדוגמה ננסה לחקור את תהליך גדילת צמח כלשהו, 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
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.

ההבדל בין תצפית לניסוי
תצפית: 

בידוד גורמים ומדידתם תוך כדי התבוננות בתופעה טבעית ובלי לנסות להשפיע על התוצאות. ההתערבות של החוקר 
מזערית ומטרתה לבודד משתנים, אך הוא אינו משנה גורמים נבדקים ואינו משפיע על התוצאות המתקבלות.

ניסוי:  

התערבות במהלך התופעה הטבעית כדי להוכיח את הקשר בין המשתנה התלוי למשתנה הבלתי תלוי. ההתערבות 
נעשית תוך כדי בידוד גורמים וביצוע בקרות מתאימות או במילים אחרות, החוקר מבצע שינוי מתוכנן וידוע מראש 

של המשתנה הבלתי תלוי, ובודק כיצד משפיע השינוי על המשתנה התלוי. 
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דוגמאות לתצפיות ולניסויים בספר הלימוד
כאשר התלמידים מתבוננים בסוגי עלים שונים, בטיפוסי פרחים וכו'. קל להבין שמדובר בתצפית. הם אינם מנסה 
לשנות את הצבע או את צורת העלים אלא צופים בצורות ובצבעים הקיימים בטבע (ראו עמ' 28 בחוברת (. גם כאשר 
(ראו עמ' ��2 בחוברת(. התלמידים  ניסוי  ולא  בודקים את תכונת המסיסות של חומרים במים מבצעים תצפית 
בוחרים אילו חומרים יערבבו עם המים כדי לבדוק את מסיסותם במים, אך הם אינם מנסים להשפיע על תכונת 
המסיסות, אלא רק צופים בה. לכן זו תצפית לכל דבר. כך גם בתצפית הבודקת הולכת חשמל בחומרים שונים (ראו 

עמ' �78 בחוברת( או את מידת החלחול של מים בקרקעות שונות (ראו עמ' �9 בחוברת(.
לעומת זאת, כאשר התלמידים בודקים את השפעת עוצמת האור על צמיחה של נבטים (ראו עמ' 42 בחוברת( הם 
מבצעים ניסוי. עוצמת האור הוא המשתנה הבלתי תלוי שהתלמידים משנים בניסוי: הם חושפים נבטים לעוצמות 
אור שונות (על אדן החלון או בארון סגור שהוא חשוך( ובודקים כיצד מושפע מהן המשתנה התלוי, מידת הצמיחה 

של הנבטים. 
למשל  כמו  מתאים  תלוי  בלתי  משתנה  לשנות  עלינו  יהיה  במים,  חומרים  של  מסיסות  שיבדוק  ניסוי  לבצע  כדי 
מידת  התלוי,  המשתנה  יושפע  כיצד  ולבדוק  למים,  שמוסיפים  המומס  החומר  כמות  או  המים  של  הטמפרטורה 

המסיסות במים. במקרה זה אנחנו מנסים לשנות את התכונה הנבדקת, מסיסות חומרים במים, ולכן זהו ניסוי.
בהפניה למשימות בספר ובחוברת, הקפדנו על ההבחנה בין תצפית לניסוי. כדי לא להקשות על התלמידים, כדאי 
לציין בפניהם שבניסוי אנחנו מתערבים ומשנים גורמים כדי לבדוק את השפעתם. בתצפית אנחנו בודקים תכונות 
גורמים  משנים  לא  אנחנו  אבל  התכונות,  את  במדויק  יותר  לברר  כדי  מתאימות  מדידות  מבצעים  גם  ולפעמים 
שיכולים להשפיע על התכונות האלה, כמו למשל לשנות טמפרטורה כדי לבדוק מסיסות של חומרים במים או כדי 

לבדוק השפעתה על גדילתם של נבטים או של צמחים.

הדרכה לניתוח טקסטים המופיעים בפינה "כדאי לדעת"

אדיסון ממציא הנורה החשמלית )עמ' 170(
קראו את כל הפסקה הראשונה.  .�

תארו, במה עוסקת פסקה זו? א. 
ידע בתחילת הדרך, מה הוא חיפש,  הפסקה מתארת כיצד פיתח אדיסון את הנורה החשמלית. מה הוא   

באילו קשיים נתקל וכיצד הצליח להתגבר עליהם.
אילו רעיונות מרכזיים יש בפסקה זו? ב. 

זרם  דרכם  כשעובר  אור  שפולטים  מוליכים  יש  ראשונים:  פיתוח  בשלבי  אדיסון  לרשות  שעמד  הידע   )�
חשמלי.

2( איך ניסה אדיסון למצוא מוליך מתאים שייתן די אור ולא יישרף מיד?
קראו את הפסקה השנייה.  .2

תארו, במה עוסקת פסקה זו. א. 
היא מסבירה את הרעיון הגאוני של אדיסון שהוביל להמצאת הנורה החשמלית: הוצאת האוויר מרחיקה   

את החמצן ששורף את המתכות ששימשו כמוליך בנורה של אדיסון.
אילו רעיונות מרכזיים יש בפסקה זו? ב. 

החמצן שבאוויר גורם לשרפת חוטי הלהט בנורה. הרחקתו מאפשרת לחוט הלהט לדלוק זמן רב יותר.  )�
היום משתמשים במתכת, טונגסטן, שחוט הלהט שלה דולק אלפי שעות.  )2

האם הכותרת של קטע המידע מתאימה לתוכן?  .�
הציעו לכותרות אפשרויות אחרות.  
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הדרכה לניתוח טקסט סיפורי בפרק: אל מצוק הסלעים
הסיפור המופלא של גילוי חומר חדש )עמ' 88(

קראו את הסיפור.  .�
ספרו במילים שלכם, מה מתואר בסיפור זה?  

מסופר על עם הפיניקים שחיו ליד הים. פעם אחת הם ערכו חגיגה במשך כמה  ימים והדליקו מדורות רבות.   
זמן רב אחרי החגיגה הזו, הגיעו דייגים אל שפת הים וראו משהו מבריק בשמש. הם בדקו את החומר המוזר 
וראו שיש לו תכונות מיוחדות: הוא חלק וקשה ויכול להכיל מים. זה היה חומר חדש שלא היה מוכר עד אז: 

הזכוכית.
אילו רעיונות מרכזיים יש בסיפור?  .2

התיאור של עם הפיניקים – היכן הם חיו, ממה הם התפרנסו. א. 
תיאור החגיגה שהם ערכו על שפת הים לכבוד מלחים שחזרו ממסע מוצלח. ב. 

כיצד התגלתה הזכוכית. ג. 
בסיפור יש מידע חשוב שמסביר כיצד נוצרה הזכוכית בחגיגה המתוארת. פרטו אותו.   .�

החוגגים הדליקו מדורות במשך כמה ימים על החול הלבן בשפת הים. בהתחלה נוצר אפר שכיסה את החול.   
אחרי שהאפר התפזר התגלתה הזכוכית.

ממידע זה אפשר ללמוד:  
הפקת  לתהליך  שדרושות  יודעים  היום  הים.  בשפת  שנמצא  לבן  חול  היטב  מחממים  כאשר  נוצרת  הזכוכית   

.�400°c הזכוכית מחול הים טמפרטורות שמעל
מידע מעניין נוסף: גילויים חשובים מתבצעים במקרה, ורק אם מקדישים להם תשומת לב מתאימה.   

האם הכותרת מתאימה לתוכן הסיפור?  .4
הציעו כותרות אפשריות אחרות.  

רשימה של פינות: "כדאי לדעת" שיכולות לשמש בסיס לניתוח טקסטים:
בפרק הצמחים – צורות רבייה בצמחים, גידול צמחים בחקלאות (עמ' �5(, הפקת שמן זית (עמ' 58(, המצאת  א. 

הנייר והדפוס. (עמ' 60(
בפרק חומרים – מגנטים טבעיים ושימושים במגנטים (עמ' ��2(, פחם עץ (עמ' ��2(, כיצד נוצר פחם וכיצד  ב. 

נוצר נפט (עמ' �24(, זיהום מי ים בנפט (עמ' �25(, כמה מילים על טכנולוגיה (עמ' �42(.
בפרק החשמל – מחוללי זרם לעזרת שרותי החירום (עמ' 00(, מקורות חשמל חלופיים (עמ' 00(, אדיסון ממציא  ג. 

הנורה החשמלית (עמ' �70(.
בפרק על סלעים וקרקעות – הסיפור המופלא של גילוי חומר חדש (עמ' 88(, אגדת העם: גלימת סוף (עמ' 92(. ד. 

בפרק מסע בתקשורת – הטלפון והטלפון הנייד (עמ' ��9(, התפתחות הכתב (עמ' �92(. ה. 
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הפרק: אל הצמחים שבעמק הנעלם

עקרונות מרכזיים הנלמדים בפרק והקשר שלהם לפרקים אחרים

בפרק הצמחים אנחנו עוסקים בשני היבטים חשובים להבנת אופיו של מחקר מדעי:
�. טיבה של הגדרה מדעית ותפקידה בהכרת העולם סביבנו.

2. הכרת תכונות ומאפיינים של גופים ושל חומרים כדי למיינם לקבוצות.
השאלה: "האם צמחים הם יצורים חיים?" היא הציר המרכזי בפרק זה. בפתיחת הפרק מוצגת השוואה בין צמחים 
לבעלי חיים. הילדים מכירים בעלי חיים מחיי היומיום שלהם ומלימודיהם בכיתות א'-ב'. בפרק הצמחים הם לומדים 

בהדרגה שיש דמיון רב בין צמחים לבעלי החיים: 
גופם בנוי מאיברים (אם כי האיברים של צמחים שונים מאלה של בעלי החיים(.  •

המזון  את  בעצמם  מייצרים  הצמחים  (אבל  לקיומם  ומינרלים  מים  דו־חמצני,  ופחמן  חמצן  מזון,  צריכים  הם   
הנחוץ להם(.

הם מקבלים את צורכי הקיום (מים ומינרלים, גזים( מהסביבה.  •
חיים  בעלי   – והביוטית  וקרקע,  מים  אוויר,   – (האביוטית  הסביבה  עם  מורכבים  גומלין  יחסי  מקיימים  הם   •

וצמחים אחרים(.
הם גדלים ומתפתחים.  •

הם מתרבים.   •
לקראת סוף הפרק מוצגת לתלמידים הגדרה: מהם חיים?

לאור כל מה שלמדו על הצמחים, יוכלו התלמידים להסיק בעצמם את המסקנה המתבקשת: הצמחים הם אכן יצורים 
חיים. המטרה כאן היא להוביל את הילדים למסקנה המתבקשת בדרך ההיסק בעזרת טיעונים ברורים כפי שמקובל 
במדע, ולא על פי אינטואיציה או ניחוש. אופן למידה זה גם מבטיח שהתלמידים יבינו שיש הגדרה ברורה למושג: 
חיים, וכדי להחליט אם קבוצה כלשהי שייכת לעולם היצורים החיים, יש לבחון את המאפיינים שלה ואת תכונותיה, 

ולראות אם הם מתאימים להגדרה.

בפרק הצמחים, אם כן, התלמידים לומדים שהמדע בונה הגדרות כדי למיין ולארגן את העולם הסובב אותנו. המדע 
מבחין בין חי לדומם באמצעות הגדרה של חיים.

כדי להגדיר חיים, עלינו להכיר תכונות ומאפיינים של יצורים חיים.
צמחים בעלי פרחים למשפחות. כדי להגדיר כל  על פי אותו עיקרון, כדי למיין ולארגן את עולם הצומח, ממיינים 

משפחה עלינו להכיר תכונות ומאפיינים של הפרח ושל הפרי של הצמחים.
עיקרון זה של ארגון ומיון באמצעות הגדרות מדעיות, ילווה אותנו גם בלימודיהם של פרקים אחרים בספר. גם כדי 
למיין את עולם הדומם עלינו לבנות הגדרות מתאימות. עלינו להכיר תכונות ומאפיינים של סלעים וקרקעות כדי 
יכולים לחלק חומרים לקבוצות  והתכונות אנחנו  בעזרת המאפיינים  ולמיין אותם לקבוצות.  לזהות אותם  שנוכל 
שונות. כך למשל מאופיינת קבוצת חומרי הדלק בעזרת שתי תכונות חשובות: בעירותם של החומרים והפצת חום 

רב בזמן הבעירה. 
בפרקים אחרים העוסקים בשימושים שהאדם עושה בחומרים שהוא מוצא בטבע, הורחב הדיון והוא עוסק בקשר 
הכרחית  חומרים  ושל  סלעים  של  צמחים,  של  התכונות  הכרת  בהם.  שעושים  לשימושים  החומרים  תכונות  שבין 

לשימושים הרבים שעושים בהם. מוצעת הבחנה ברורה בין תכונות הכרחיות לתכונות לא הכרחיות (אך רצויות(.
לא עסקנו בפרק הצמחים בהתאמת הצמחים לסביבתם. עסקנו רק בהשפעת תנאי הסביבה על קיומם של הצמחים 
בכלל ועל התהליכים המתרחשים בצמחים בפרט. הנושא של התאמת יצורים חיים לסביבה יידון בהרחבה בכיתה ד', 

במסגרת הלמידה על בעלי חיים ומערכות אקולוגיות.
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מונחים מרכזיים בפרק 
יצורים חיים, צורכי קיום, איברים, שורש, ציצת שורשים, שורש שיפודי, שורש מעובה, גבעול, גזע, עלים, פרח, עלי, 
כלורופיל,  מינרלים,  זרעים,  ניצן,  ירק,  עסיסי,  פרי  יבש,  פרי  פרי,  האבקן,  זיר  מאבק,  אבקן,  שחלה,  העלי,  צלקת 
תהליכים, נביטה, גדילה והתפתחות, רבייה, האבקה, הפריה, הפצת זרעים, תנאי סביבה, מחזוריות בצמחים, צמח 
חומרים  חממה,  טכנולוגיה,  חקלאים,  חקלאות,  צמחים,  משפחות  ופקעת,  בצל  צמחי  רב־שנתי,  צמח  חד־שנתי, 

מצמחים: עץ, נייר, סיבים, גומי ושרף, חומרי ריח, שימוש יתר בצמחים, ִמחזור. 

בניית המונחים והמושגים ברצף הלמידה המוצע בפרק

היחידות העוסקות באיברים שמהם בנויים צמחים
הפרק פותח בהכרת מבנה הצמח.

בתחילת הפרק הילדים מכירים את המונח: איבר, שהוא חלק מהגוף. הם לומדים שגופם של צמחים, כמו גופם של 
בעלי חיים, בנוי מאיברים. בכל הצמחים העילאיים מוצאים אותם איברים: שורש, גבעול, עלים, פרחים ופירות.

אבל בכל צמח יש לכל איבר תכונות ייחודיות משלו.
ביחידות אלה מכירים התלמידים את המונח: תהליך. הם מכירים תהליכים המתקיימים בכל אחד מאיברי הצמח שהם 
תנאי הכרחי לקיומו התקין: קליטת אנרגיית קרינה בצמחים לצורך ייצור המזון, קליטת חומרים מהסביבה (חמצן 
ופחמן דו־חמצני מהאוויר, מים ומינרלים מהקרקע( והובלת חומרי מזון, מים ומינרלים, לכל חלקי הצמח. קיומם 

התקין של תהליכים אלה תלוי בתנאי הסביבה: קרינת שמש, טמפרטורה, זמינות מים ומינרלים, סוג הקרקע.
דגש ביחידות אלה הוא על שני עקרונות:

הקשר שבין המבנה לתפקיד: המבנה של איבר ותכונותיו מותאמים לתפקידים שהוא ממלא. בטבע יש מגוון רב   •
מאוד במבנה ובתכונות של אותם איברים בצמחים שונים, אך בכל הצמחים מבנה כל איבר ותכונותיו מותאמים 

לביצוע תפקידו.
כאמור, לא נגענו בפרק בעיקרון חשוב נוסף: התאמת צמחים לסביבות קיום שונות. הודות למגוון הגדול של   

צורות ותכונות של איברים שונים בצמחים, אפשר לדון בכך בכיתה.
עקרון המערכת: כל איבר בגוף מבצע תפקיד מסוים וכל האיברים יוצרים יחד שלם שהוא יותר מסכום חלקיו.   •
יש תלות הדדית בין איברי הגוף אך רק פעילות תקינה של כולם תוכל להבטיח את המשך הקיום של הצמח ואת 

העמדת הצאצאים (כלומר, את השלמת מחזור החיים של הצמח(.

היחידות העוסקות במחזור החיים של הצמח והשפעת תנאי הסביבה על קיומו
יחידות אלה עוסקות בקשר שבין הצמח לסביבתו: התהליכים המתרחשים בצמח ומאפשרים לו להעמיד צאצאים, 

ותנאי הסביבה (מים, אור וטמפרטורה( הדרושים לביצועם התקין של תהליכים אלה בצמח. 
והעמדת  רבייה  והתפתחות,  גדילה  נביטה,  הצמח:  של  החיים  במחזור  הקשורים  התהליכים  את  מציגות  היחידות 

צאצאים־זרעים. 

היחידות העוסקות במיון הצמחים למשפחות
יחידות אלה נסמכות על ידע קודם שהתלמידים רכשו כאשר למדו על הפרח והפרי, שני האיברים שעל פיהם ממיינים 

צמחים בעלי פרחים למשפחות.
היחידות מציגות את העקרונות למיון צמחים למשפחות ונערכת הכרה קרובה עם שלוש משפחות מרכזיות בארץ: 
מוצגת  כן  אותם(.  ללמד  דורשת  הלימודים  שתכנית  המשפחות  שלוש  (אלה  והמורכבים  הפרפרניים  המצליבים, 
משפחות  בקצרה  מוצגות  תבל.  רחבי  בכל  האדם  של  העיקרי  המזון  מקור  הם  שלה  שהצמחים  הדגניים,  משפחת 

פרחים נוספות הנפוצות בארץ.
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היחידות מציגות את שני השימושים העיקריים בצמחים
מקור מזון מרכזי של האדם – מוצגת הבחנה בין איברים בצמחים המשמשים למאכל או כחומרי גלם שיש לעבדם 

כדי לייצר מהם מזון.
צמחים לצורכי התעשייה – חומרי גלם שמופקים מצמחים והשימוש שעושים בהם לייצור מוצרים.

לגידול הצמחים בזמננו: גידול בחממות, שימוש בשיטות השקיה ודישון, שימוש  טכנולוגיות המשמשות  מוצגות 
בכלים חקלאיים ובכלי רכב חדשניים.

שמן  בדים,  נייר,  ייצור  מעץ,  מוצרים  בניית  ההיסטוריה:  משחר  כבר  האדם  את  שמלווים  בצמחים  שימושים  לצד 
ייצור  זית וחומרי ריח וגידול צמחים לנוי, מוצגים שימושים המאפיינים את זמננו וקשורים בפיתוח הטכנולוגי – 
ויבוא צמחים מארצות  פיתוח צמחים עם תכונות חדשות  על  גידולים חקלאיים חדשים שמתבססים  ושרף,  גומי 

רחוקות.
היחידות עוסקות גם בפגיעה בסביבה שגורם שימוש יתר בצמחים, ובשאלה, כיצד אפשר לצמצם ואף למנוע את 

הפגיעה בסביבה. הדיון מדגיש את האחריות של כל אחד מאתנו לשמירה על הסביבה.

עקרונות מרכזיים בפרק

צמחים הם יצורים חיים:
הם צורכים אנרגיה שמקורה 

במזון, הם צורכים מים 
ומינרלים, הם גדלים 

ומתפתחים, הם מתרבים, 
הם שומרים על קשר עם 

סביבתם.

ייחודם של הצמחים:
הם מייצרים בעצמם את 

המזון הנחוץ לקיומם.

האדם פיתח טכנולוגיה
המאפשרת לו שימוש 

נרחב בצמחים בחקלאות 
ובתעשייה. מן החקלאות הוא 

מקבל צמחים וחומרי גלם 
לייצור המזון.

בתעשייה הוא מעבד את 
חומרי הגלם לייצור מזון 

ולייצור מוצרים רבים נוספים.

הצמחים מקבלים מהסביבה
את צורכי הקיום שלהם 

ומקיימים ִעמה יחסי גומלין 
מורכבים.

קיומם של הצמחים מאופיין 
במחזוריות:

מן הזרע לצמח השלם היוצר 
שוב זרעים. משך המחזור 

אופייני לכל צמח.
המחזוריות קיימת בצמחים 

רב־שנתיים ובצמחים חד־
שנתיים.

מיון צמחים למשפחות
כדי להקל על האדם להכיר 

את העולם הסובב אותו, הוא 
ממיין את הצמחים לקבוצות, 

הנקראות משפחות. המיון 
מתבסס על תכונות הפרח 

והפרי של הצמחים.

צריכת יתר של חומרי גלם 
מהצומח פוגעת בסביבה 

ועלולה לגרום הכחדת מינים.
ִמחזור וחיסכון יכולים למנוע 

סכנות אלה.
חובה על כולנו לשמור על 

הסביבה.

גופם של הצמחים בנוי 
מחמישה איברים עיקריים:

שורש, גבעול, עלים, פרחים 
ופירות.

מבנה כל איבר מתאים 
לתפקידו:

בין האיברים יש תלות הדדית 
ותפקודו התקין של כל איבר 

הוא תנאי הכרחי לקיומו 
של הצמח השלם: עקרון 

המערכת.
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מונחים ונושאים שכדאי לתרגל עם התלמידים ומשימות התרגול 
המוצעות בפרק:

יצורים חיים, צורכי הקיום של צמחים, מגוון  הנושאים המרכזיים בפרק: הגדרת חיים ובירור אם צמחים הם   .�
הצורות הקיים בטבע, תכונות של האיברים בצמחים והתאמת התכונות לתפקיד, מחזוריות בחיי הצמח (חד־
של  והתפתחות  גדילה  נביטה,  חומרים,  הובלת  מזון,  (ייצור  בצמח  המתרחשים  תהליכים  ורב־שנתי(,  שנתי 
מיון  המערכת(,  (עקרון  חלקיו  מסכום  יותר  הוא  השלם  הצמח  הצמחים,  על  סביבה  תנאי  השפעת  צמחים(, 

צמחים למשפחות, שימושים שעושים בצמחים ומקום הטכנולוגיה בשימושים אלה.

משימות סיכום לתרגול וחזרה המוצעות בפרק:  .2
משימה 6 – מסכמת את הדמיון והשוני בין איברים של צמחים ואיברים של בעלי חיים.

משימה �0 – מסכמת את תפקידי הגבעול ומשווה אותם לתפקידי השורש.
משימה �� – מסכמת את ההתאמה בין תפקידי הגבעול לתכונותיו.

משימה �9 – בודקת את המאפיינים של העלים.
משימה 28 – מבחינה בין פרי לירק ומאפשרת לחזור על חומר שכבר נלמד בפרק על איברי הצמח. 

משימה �� – מסכמת שלבים בהתפתחות הנבט.
משימה �5 – מסכמת את המחזוריות בחיי הצמח.

משימה 40 – מסכמת תהליכי גדילה והתפתחות של צמחים.
משימה 47 – בודקת מיון צמחים למשפחות.

משימה �5 – מסכמת כיצד הטכנולוגיה עוזרת לחקלאות.
משימה 60 – מסכמת מאילו איברים בעצים מכינים חומרים שונים.

משימה 65 – מסכמת את השאלה המרכזית בפרק: האם צמחים הם יצורים חיים?

התלמידים התבקשו להכין כרטיסי זיהוי לכל איבר של הצמח שהם הכירו (שורש, גבעול, עלים, פרח, פרי, זרעים(.   .�
אפשר להיעזר בכרטיסי הזיהוי כדי לתרגל ולסכם את הנושאים המרכזיים הנלמדים בפרק: מגוון הצורות הקיים 
בטבע, תכונות של האיברים בצמחים והתאמת התכונות לתפקיד. בכל הצמחים יש לאיברים אותם תפקידים 

למרות השוני בתכונות, לדוגמה:
בנושא השורשים: א. 

לבחון אילו צורות יש לשורשים, אם יש הבדלים בצבעים, לבדוק התאמת המבנה לתפקיד: אחיזה בקרקע   
ויניקת מים ומינרלים מן הקרקע.

בנושא הגבעולים: ב. 
לבחון אילו צורות יש לגבעולים (עגולים, מרובעים, חלקים, מחוספסים, שעירים( – ביטוי למגוון הצורות   

הקיים בטבע. 
להבחין בין צמחים עשבוניים לצמחים מעוצים (שיחים ועצים(.

לבדוק אם התלמידים מסיקים את המסקנה הבאה:
בין גבעולים של צמחים עשבוניים ושל צמחים  גדולים  ויש גם הבדלים  יש מגוון של צורות של גבעולים   
מעוצים, אבל בכל הצמחים יש לגבעול אותם תפקידים. הם נושאים את איברי הצמח המצויים מעל הקרקע, 

מצויים בהם צינורות הובלה המובילים מים ומינרלים וחומרי מזון לכל חלקי הצמח.
בנושא העלים: ג. 

לבחון אילו צורות יש לעלים ואילו צבעים יש להם.
לבדוק אם התלמידים מסיקים את המסקנה הבאה:

לעלים צורות שונות אבל רובם ירוקים והם מייצרים את המזון לצמח.
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משימות שהפנו תלמידים להכין כרטיסי זיהוי:
משימה 4 – כרטיס זיהוי לצמח,

משימה 7 – כרטיס זיהוי לשורש,
משימה �4 – כרטיס זיהוי לגבעול, 

משימה �5 – כרטיס זיהוי לעץ,
משימה �7 – כרטיס זיהוי לעלה,
משימה �2 – כרטיס זיהוי לפרח,
משימה 26 – כרטיס זיהוי לפרי,

משימה �0 – כרטיס זיהוי לזרעים.

חומרי העשרה למורה

תרדמה של זרעים, תהליך הנביטה ותהליכי גדילה והתפתחות של צמחים
בזרע של הצמח נמצא עובר של צמח צעיר. בעובר מבחינים בארבעה מבנים עיקריים: שורש ראשוני, שורשון, שממנו 
יתפתח השורש המרכזי. גבעול ראשוני, נצרון, שממנו יתפתח הגבעול העיקרי של הנבט, ועלה ראשון המכונה פסיג. 
הזרע מכיל גם רקמת תאים אוגרי מזון (עמילן וחלבון(, האנדוספרם. הרקמה עוטפת ומזינה את העובר ומספקת לו 

חומרי מזון, הנחוצים בשלבים הראשונים בנביטה.
האנדוספרם נוצר בשק העובר לאחר ההפריה בזרע של צמחים מכוסי זרע. במינים אחדים של צמחים, כמו למשל 

צמחים ממשפחת הקטניות, חומרי המזון נאגרים בפסיגים שהם העלים הראשונים.
העובר נמצא בזרע במצב של תרדמה. הוא הופך מזרע לצמח בתהליך הנביטה: שורה של אירועים שבסופה נשברת 
תרדמת העובר. הנביטה מתחילה עם כניסת המים לזרע והפעלת אנזימים בגוף העובר, שמעוררים בו פעילות פיזיולוגית 

מואצת. העובר פורץ את קליפת הזרע והופך לנבט צעיר שיש לו לפחות עלה אחד חדש (בנוסף לפסיגים(. 
עם הופעת הנבט, מתחילה הגדילה וההתפתחות של צמח צעיר. 

הנביטה היא שלב קריטי במחזור חייו של צמח, במיוחד של צמח בר, משום שהנבט הצעיר פגיע מאוד. מקום הנביטה 
והזמן שבו היא מתרחשת, יקבעו את סיכוייו של הצמח הנובט לגדול ולהפוך לצמח בוגר. במהלך האבולוציה התפתחו 
בזרעים מנגנונים שונים שמגדילים את הסיכוי של חלק גדול ככל האפשר מן העוברים להשלים את מחזור חייהם, 

ולהבטיח את המשך קיומו של המין. 
מנגנונים אלה הם:

ייצור זרעים רבים מאוד. א.  
הכוונת הפיזור המרחבי של הזרעים. ב.  

פיזורה של הנביטה בזמן כלומר, רק חלק מהזרעים שנוצרו נובטים באותה שנה. ג.  
התאמתה של הנביטה לתנאי הסביבה. ד.  

ברוב הצמחים משפיעים ארבעה גורמי סביבה עיקריים על תהליך הנביטה: 
מים, טמפרטורה, אור וגזים באוויר (חמצן ופחמן דו־חמצני(. 

בזרעים של צמחים מסוימים צריכים להשתנות תחילה המבנה או ההרכב הכימי של הזרע כדי שתתחיל נביטה. נדון 
בכך בסעיף העוסק בעיכוב הנביטה.
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השפעת גורמי סביבה על תהליך הנביטה
מים

המים תורמים �0%-�5% ממשקל הזרע היבש. הנביטה מתחילה רק עם כניסת מים אל הזרע. היא לא תתרחש אם 
אין בסביבת הזרע מים בכמות מתאימה. המים חודרים לזרעים בתהליך האוסמוזה: מעבר מים מתמיסה שריכוז 
ובקליפתו  היבש  בזרע  יש  כן,  כמו  בררני.  קרום  דרך  גבוה,  בה  המומסים  שריכוז  תמיסה  אל  נמוך  בה  המומסים 

חלבונים סופחי מים הקולטים מים מן הסביבה במהירות ובכוח רב. 
עם כניסת המים לזרע מתחיל שלב התפיחה. התפיחה יוצרת לחץ מכני חזק בתוך הזרע. הלחץ סודק את קליפת 
בזרע  ומפנה מקום לחלקי הצמח הצעיר העומדים לבקוע החוצה. לאחר שנקלטת  גרגרי הקרקע  הזרע, דוחף את 
כמות מים מספקת, נוצרים בתוך הזרע תנאים מתאימים לפעילות של אנזימי עיכול שנשמרו בזרע בצורה לא פעילה. 

הם מתחילים לזרז תהליכים שבהם מתפרקים מאגרי המזון שבאנדוספרם. 
מתחילה בזרע גם פעילות של אנזימי נשימה והוא מקבל אנרגיה הנחוצה לו לגדילה. עם התפתחות העובר, מתגבר 
תהליך הנשימה בזרע, דבר הבא לידי ביטוי בעליית הטמפרטורה ובפליטת כמות גדולה של פחמן דו־חמצני. מאגרי 

המזון בפסיגים ובאנדוספרם מתרוקנים בהדרגה. העובר פורץ את קליפת הזרע ומוציא שורשון לאדמה. 
הנביטה(. ובתנאי  הצמח  במין  תלוי  הנביטה  (משך  שבוע  עד  יומיים  הנביטה  תהליך  נמשך  כלל   בדרך 
המים החודרים לזרע יוצרים בו תנאים מתאימים לקיומם של כל תהליכי החיים בזרע. נוצרת בו תמיסה בריכוז נוח 

לפעילותם של האנזימים החלבוניים, והם מזרזים את כל התהליכים הדרושים לנביטה.

השפעת הטמפרטורה 

כלומר,  בזרע,  החלבונים  של  ובמבנה  בהרכב  התלויה  לנביטה  מיטבית  טמפרטורה  יש  צמח  של  מין  כל  של  לזרע 
בתכונותיו הגנטיות (מבנה החלבונים מוכתב על ידי התכונות הגנטיות של הצמח(.

בטמפרטורה  גם  היטב  נובטים  אחרים  שזרעים  בעוד   20°cמ־ גבוהה  הטמפרטורה  אם  רק  הנובטים  זרעים  יש 
הקרובה ל־0°c. עם הנביטה מתחילה פעולתם של אנזימים חלבוניים והם רגישים לטמפרטורות גבוהות. משום 
כך, הנביטה לא תתקיים בטמפרטורה הגבוהה מ־60°c. הנביטה לא תתרחש גם בטמפרטורות שהן מתחת לנקודת 

הקיפאון של המים.
מן הראוי לציין שמדובר בטמפרטורה הדרושה לתהליך הנביטה בלבד. כל עוד הזרע בתרדמה, הוא מגלה עמידות 
מפתיעה גם לטמפרטורות קיצוניות. רבים מהזרעים של צמחי החורש הים־תיכוני זקוקים למכת חום גבוהה (כמו 
זו המתרחשת בשעת שרפה( כדי לנבוט. זרעי צמחים מארצות הקור נשמרים רדומים בלי להיפגע באדמה הקפואה, 

ונובטים עם בוא הקיץ. 
גבוהה  מטמפרטורה  בטמפרטורה,  קיצוניות  יומיות  תנודות  של  תקופה  אחרי  רק  מתרחשת  הנביטה  לעתים 
המתאימה  בטמפרטורה  שינבטו  לפני  עז  קור  של  לתקופה  הזרעים  זקוקים  אחרים  במקרים  נמוכה.  לטמפרטורה 

להם. 

השפעת חמצן ופחמן דו־חמצני 

מבחינים בנשימה נמרצת בעובר המתעורר מתרדמתו. הסמן (אינדיקטור(, מתילן כחול, משנה את צבעו בנוכחות 
פחמן דו־חמצני. כאשר מוסיפים לזרעים יבשים מים ובהם מתילן כחול, רואים שצבעו משתנה בתוך דקות מעטות. 
שינוי זה מעיד על שחרור כמויות גדולות של פחמן דו־חמצני שנפלטות בתהליך הנשימה, מיד עם חשיפת הזרעים 

למים. 
בתהליך הנשימה נקלט חמצן ונפלט פחמן דו־חמצני מן האוויר שבסביבה. לכן הנביטה תתרחש רק בקרקע שיש 
בה אוויר. חקלאים רבים יודעים שאוורור הקרקע טרם הזריעה (חריש( יעודד נביטה. מחקרים הראו שרוב הזרעים 
הזרעים  שמספר  גם  התברר  במחקרים  החופשי.  באוויר  כמו   ,20% הוא  בו  החמצן  שריכוז  באוויר  היטב  נובטים 
ואולם, מינים מסוימים של צמחים, כמו  ריכוז החמצן באוויר שבקרקע.  ירידת  ניכרת עם  הנובטים פוחת במידה 
למשל המלפפון, מצליחים לנבוט גם כשריכוז החמצן באוויר הוא 2% בלבד. לעומת זאת, עלייה בריכוז פחמן דו־

חמצני באוויר מעכבת או מאטה את תהליך הנביטה.
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זריעה בעומק רב מדי בקרקע או זריעה בקרקע לא מאווררת, יאטו ואף יפסיקו לחלוטין את הנביטה בגלל מחסור 
יצה שזרעיהם  בחמצן. עם זאת יש צמחים בעלי התאמות מיוחדות לנביטה בסביבה דלת חמצן. כאלה הם צמחי ּבִ

נובטים באדמה מוצפת במים.

השפעת האור

רוב הזרעים טמונים בקרקע ונובטים בסביבה שאין בה אור. לכן היה סביר להניח שאור אינו משפיע על הנביטה 
של הזרעים. אכן התברר שיש לאור רק השפעה מעטה על נביטת זרעים של צמחי תרבות: הם נובטים במידה דומה 

בחושך ובאור. 
אבל בצמחי הבר מבחינים בשונות רבה בהשפעת האור על הנביטה. מוכרים ארבעה סוגי תגובה לאור בזרעים של 

צמחי בר: 
זרעים הנובטים רק בחושך;  א. 

זרעים הנובטים רק באור רציף;  ב. 
זרעים הנובטים לאחר הארה קצרה;  ג. 

זרעים שאינם מושפעים מאור במהלך הנביטה. ד. 
ידוע שהנביטה של זרעים של צמחים שונים מושפעים במידה שונה מהארה במחזוריות יומית. 

גורם נוסף המשפיע על הנביטה הוא אורך הגל של האור. אור כחול למשל עשוי גם לזרז וגם לעכב את הנביטה, על פי 
השלב בתהליך הנביטה שבו נחשף הזרע לאור: 

האור הכחול (שאורך הגל שלו הוא בטווח שבין 485-440 נ"מ ]ננומטר = מיליארדית המטר[(, מעכב את הנביטה אם 
מאירים את הזרע בתחילת תהליך התפיחה שלו במים.

אור אדום (שאורך הגל שלו הוא בטווח שבין 740-625 נ"מ( מזרז את הנביטה, בעוד שאור אדום רחוק (אינפרא־
אדום IR, אורך הגל שלו הוא בטווח שבין 740 נ"מ ל־�000 נ"מ, טווח שהוא מחוץ לתחום הראייה של עין האדם(, 
מעכב את הנביטה. אם מאירים צמח פעם באור אדום ופעם באור אדום רחוק, אורך הגל האחרון שבו הוקרנו הזרעים 

יקבע אם הם ינבטו או לא.
בכל המקרים שבהם נמצא שיש לאור השפעה על הנביטה, התברר שהשפעת האור תלויה בעוצמת ההארה ובמשכה. 

התפתחות הנבט הצעיר לאחר הנביטה
לאחר שהשורשון פורץ את קליפת הזרע, הוא נאחז בקרקע ומתחיל לספוג ממנה מים. מתחילה גם גדילה של 

הנצרון כלפי מעלה. מבחינים בין נביטה על־קרקעית (אפיגאית(, בה הפסיגים יוצאים אל מעל פני הקרקע והופכים 
ל"עלים" ראשונים, לבין נביטה תת־קרקעית (היפוגאית(, בה הפסיגים נשארים בקרקע. 

 מבין הדו־פסיגיים* מוצאים נביטה על־קרקעית בזרעי שעועית, ומבין הרב־פסיגיים – בזרעי האורן. בצמחים
חד־פסיגיים אין נביטה על־קרקעית. 

מבין הדו־פסיגיים מוצאים נביטה תת־קרקעית בזרעי אפונה, ומבין החד־פסיגיים, בזרעי תירס וחיטה.
 (* נהוג לחלק את עולם הצמחים ל־� קבוצות ראשיות ע"פ מספר הפסיגים בזרע: חד־פסיגיים, דו־פסיגיים

 ורב־פסיגיים. ההבדל בין שלוש הקבוצות האלה רב ולא כאן המקום לפרטו.(
בנביטה על־קרקעית, מתבסס תחילה השורשון: הוא גדל ומתארך ומתחיל לקבל צורה של שורש שיפודי מרכזי. 

מתחילים להתארך תאים באזור התת־פסיג: החלק של הגבעול שנמצא בין השורשון לפסיגים. התת־פסיג מתארך 
כשהוא יוצר כיפוף דמוי ברך, העוזר לבקיעת הנבט דרך הקרקע. התארכות התת־פסיג דוחפת את הפסיגים כלפי 

מעלה. לאחר שהציץ לאוויר העולם, מתיישר הכיפוף, הפסיגים נפרשים לצדדים ומוריקים (הם עדיין מכילים מעט 
ממלאי המזון שהיה בהם( ומתחיל להתבצע בהם תהליך הפוטוסינתזה. במקביל נמשכת התארכות והתחלקות 
תאים גם בחלק הגבעול שמעל הפסיגים. נוצרים שני עלים אמיתיים ראשונים שנפרשים וגדלים. הנבט מתחיל 

 לייצר בעצמו את מזונו ואינו תלוי עוד במזון שהיה אגור בזרע.
בנביטה תת־קרקעית, התת־פסיג אינו גדל ולכן הפסיגים נשארים מתחת לפני הקרקע, עד שמתרוקן מלאי המזון 

האגור בהם והם נרקבים. הנצרון (הגבעול הצעיר( והעלים הראשונים יוצאים אל מעל פני הקרקע על ידי התארכות 
 של החלקים המצויים מעל הפסיגים.
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בצמחים חד־פסיגיים כמו החיטה, פורץ השורשון ראשון את קליפת הזרע וחודר לקרקע, אלא שהוא אינו ממשיך 
להתפתח לשורש ראשי. הוא מתנוון ובמקומו צומחת מבסיס הגבעול ציצת שרשים (ציצת השורשים מאפיינת את 

החד־פסיגיים בעוד ששורש שיפודי מאפיין את הדו־פסיגיים(. שלא כמו בדו־פסיגיים, הנצרון צומח כלפי מעלה 
כשהוא ישר ולא מכופף. קצהו מוגן על ידי רקמה מיוחדת, החותלת, ולה צורה של מעין כיפה. החותלת מגנה עליו 

ופורצת עבורו את קליפת הקרקע אך אינה ממשיכה להתארך. העלה קורע את חוד החותלת ופורץ דרכה החוצה 
והופך לעלה הראשון של הנבט. הפסיג נשאר כאמור בתוך הקרקע.

עיכוב נביטה: תרדמה ואללופתיה
זרע חי שאינו נובט גם כשנוצרים תנאים מיטביים לנביטתו, נמצא במצב של עיכוב נביטה. אפשר להסיר עיכוב נביטה 

באמצעות טיפול מתאים.
עיכוב הנביטה תורם להתאמת הצמחים לסביבת גידולם משתי סיבות עיקריות: 

נביטה מיד עם רדת הגשמים הראשונים. האקלים הים־תיכוני מתאפיין  זהו מנגנון של הגנה עצמית המונע  א.  
בסתיו שיש בו תקופת גשם ראשונית, ולאחריה פרק ארוך יחסית ללא גשם (במקרים רבים חודש אוקטובר 
גשום בעוד שחודש נובמבר שחון(. לו נבטו הזרעים של כל הצמחים מיד עם רדת הגשם הראשון הם היו עלולים 
והיא  הזרע,  נביטת  את  המעכב  מנגנון  קיים  ים־תיכוני  לאקלים  המותאמים  בצמחים  קצר.  זמן  בתוך  לנבול 
מתרחשת רק אחרי תקופה ממושכת יותר של גשמים (דהיינו בתחילת החורף ולא בסתיו(. מנגנון זה אינו קיים 
בצמחים הזקוקים לכמות מעטה של מים כדי לקיים מחזור חיים שלם. צמחי מדבר חד־שנתיים רבים נובטים 
מיד עם הגשם הראשון ומסיימים את מחזור חייהם ביצירת זרעים חדשים בתוך זמן קצר מאוד. כך הם מצליחים 

להתקיים בסביבה דלת מים ובלתי צפויה.
במקרה של אסון סביבתי, נביטה של כל הזרעים של צמח מסוים באותה עת, תגרום אובדן של מאגר גנטי שלם.  ב. 
ומגדיל את הסיכוי  יתרון אבולוציוני  נותן להם  זרעים שנוצרו באותו הצמח  הנביטה בשנים שונות של  פיזור 

להמשך קיומו של מין זה. 
כיצד קורה שהזרעים נובטים בשנים שונות?   

על גבי אותו הצמח מתפתחים זרעים בעלי תכונות שונות כמו למשל, זרעים שעובי הקליפה שלהם שונה בפרי   
הקיקיון או זרעים המגלים מידה שונה של תלות בתנאי סביבה מיוחדים לצרכי הנביטה. הפצת הזרעים מפזרת 
אותם בסביבות שונות כשבכל אחת מהן, התנאים שונים. זרעי שיטת הסוכך למשל, נובטים רק לאחר שקליפתם 
רב  סיכוי  יש  צבי.  של  העיכול  מערכת  את  שעברו  אחרי  ורק  חדקונית,  החיפושית,  של  פעילות  ידי  על  נפגעה 
של  הנביטה  נפרסת  המתוארים  המקרים  בשני  שונים.  במועדים  הנדרש  לטיפול  "יזכו"  צמח  מאותו  שזרעים 

הזרעים מאותו הצמח על פני כמה שנים.
ממיינים את המנגנונים לעיכוב הנביטה ל־� קבוצות עיקריות:

עיכוב באמצעים פיזיקליים/אנטומיים הנובעים מתכונות הדופן של קליפת הזרע:  א.  
– חדירות נמוכה של קליפת הזרע למים.

– חדירות נמוכה של קליפת הזרע לחמצן.
– קליפת זרע קשה המונעת פריצת חלקי העובר דרכה.

סיבות כימיות:  ב.  
נוכחות חומרים מעכבי נביטה בזרע או בפרי.  

סיבות אמבריולוגיות/התפתחותיות: ג.  
אי־בשלות העובר.    

כדי להסיר את העיכוב הנגרם על ידי כל אחד מהמנגנונים האלה, דרושים שינויים מתאימים בזרע:
שחיקת קליפת הזרע באמצעות תנודות של הטמפרטורה בין היום ללילה, שרפות, עיכול חלקי במערכת עיכול של 
בעלי חיים, פעולת חיידקים ופטריות קרקע ועוד. אפשר להסיר את העיכוב המכני באופן מלאכותי על ידי שחיקה 
ופציעת הזרע, טיפול בחומצה או אפילו במיקרוגל. זרעי הכותנה עוברים לפני זריעתם טיפול מיוחד, שנועד לשחוק 
את קליפתם ולהסיר פלומה העוטפת את הזרע, כדי לשפר את אחוזי הנביטה שלהם. בזרעי קטניות רבים העיכוב 

נוצר עקב אי־חדירה של מים דרך קליפת הזרע.
בצמחים רבים שהפירות שלהם עסיסיים, קיים מנגנון פיזיקלי נוסף המונע נביטה. ציפת הפרי עשירה בסוכר וכך 
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המים אינם יכולים לעבור אל הזרע (המים עוברים בתהליך האוסמוזה והם ייספגו בציפת הפרי(. רק אחרי שתוסר 
הציפה העסיסית תתאפשר הנביטה. בדרך כלל הציפה מּוסרת בתהליך ריקבון שנמשך זמן מה או כאשר הפרי עובר 
במערכת עיכול של בעל חיים או עם הזמן. בצמחי מדבר רבים וגם בצמחים ממשפחת הדגניים מוסר עיכוב הנביטה 
רק אחרי שטיפה מרובה של הזרע במים. בצמחי מדבר, מנגנון העיכוב מגן עליהם מפני נביטה בשנים שחונות. רק 
בשנים מרובות גשמים יוסרו מעכבי הנביטה וכך הצמח מגדיל את הסיכויים שהזרעים שלו ינבטו בהצלחה. בצמחים 
רבים הגדלים בחורש הים־תיכוני נהרסים החומרים הכימיים מעכבי הנביטה רק בחום רב. תופעה זו מאפשרת נביטה 
רק אחרי שרפה. בחלקות יער צפופות יש צל רב ותחרות קשה על משאבים בקרקע. בשרפה מורחק חלק מהצומח 

הגבוה והצפוף, ולזרעים חדשים יש סיכוי לנבוט בהצלחה.
לא  שזו  עד  התפתחותו.  את  להשלים  כדי  זמן  עוד  לו  ונדרש  ההפצה  עם  בשל  אינו  שבזרע  העובר  רבים  בצמחים 

תושלם, הזרע לא ינבוט גם אם תנאי הסביבה יאפשרו זאת.
עוד תופעה שמעכבת את הנביטה של זרעים היא האללופתיה: קיומם של חומרים מעכבי נביטה בבית הגידול של 
לידו.  מתחרים  צמחים  נביטת  זו  בדרך  שמונעים  הגידול  בבית  אחרים  צמחים  ידי  על  מופרשים  החומרים  הזרע. 

החומרים האללופתיים מורחקים מן הקרקע כאשר היא נשטפת על ידי גשמים ולעיתים גם על ידי שרפה. 

גדילה והתפתחות של הצמח
בשני  מבחינים  ובהתפתחות  בגדילה  הצמח.  של  והתפתחות  גדילה  של  מואץ  תהליך  מתחיל  הנביטה,  סיום  עם 

תהליכים שונים:
א.  חלוקה של תאים וגידול במספרם.

ב.  התארכות וגדילה של תאים קיימים. 
הנבט גדל ומתפתח לצמח בוגר כשגדל מספר התאים בגופו ואחרי שהם מתמיינים לרקמות שונות.

ולמינרלים  לאור  דו־חמצני,  לפחמן  למים,  זקוק  הוא  הגדילה.  להצלחת  הסביבה  בתנאי  תלוי  הצעיר  הנבט  גם 
מהקרקע. אם לא יקבל כמות מספקת של כל אחד מהחומרים, תיפגע גדילתו לעיתים עד כדי קמילה. אלו הם צרכיו 

הקיומיים.
כאשר הצמח הצעיר גדל בהיעדר אור, מתרחשים בו תהליכי גדילה מיוחדים במינם. תאי הגבעול מתארכים יותר 
בעלים. מתקבל  כלורופיל  ויצירת  הגבעול  זאת מתעכבת העמקת השורש, התעבות  לעומת  ובקצב מואץ.  מהרגיל 
צמח בעל גבעול ארוך ולבן. התופעה נקראת: גדילה אתיולנטית. הצמח הצעיר מנצל את כל האנרגיה האגורה בו כדי 
לגדול לכיוון מקור אור אפשרי או מרומז. אם הצמח אינו מצליח להגיע למקור אור, הוא יגווע ברעב וייבול. התופעה 
חשובה במיוחד במקרה שבו הזרע נטמן עמוק מדי באדמה. על הזרע להשקיע את כל האנרגיה שאגורה בו כדי להגיע 
אל מעל לפני הקרקע כדי לקלוט אור. ניתן בקלות להפוך במעבדה צמחים צעירים לאתיולנטים על ידי הנבטתם 

במקום חשוך.
של  למצב  נכנסים  הם  רב־שנתיים.  בצמחים  בעיקר  הבוגר,  הצמח  בחיי  גם  מתרחשים  והתפתחות  גדילה  תהליכי 
שונים  בצמחים  המצבים  בין  המעבר  אחרות.  בעונות  (וגטציה(  צמיחה  ולתקופת  מסוימות  שנה  בעונות  תרדמה 
שיש  בעונות  וגדלים  בקיץ  נשירים  אף  חלקם  בקיץ.  היא  מדבר  בצמחי  הרדומה  התקופה  גידולם.  לבית  מותאם 
בהן מים. בצמחים הגדלים באזורים ממוזגים או צפוניים, החורף הקר הוא העונה הרדומה ובתקופת זו חלה אצלם 

הנשירה. גם בצמחים ירוקי־עד מבחינים בתקופות שונות של גדילה ותרדמה.
בתקופת תרדמה התהליכים המטבוליים בצמח מתרחשים בקצב נמוך יותר ונוצרים רק מעט תאים חדשים או שהם 
לא נוצרים כלל. לעומת זאת, בתקופת הצמיחה מואץ תהליך ייצורם של תאים חדשים. הם נוצרים ברקמה מיוחדת 

שנמצאת לאורך הגבעול והענפים (רקמת הקמביום( או בריכוזים נקודתיים, המכונים ניצנים או קודקודי גדילה. 
מהניצנים יתפתחו ענפים, עלים ועוקצים נושאי פרחים. מקודקודי הצמיחה יתפתחו ענפים חדשים. ישנם צמחים 
שהקודקודים הפעילים בהם מרובים במיוחד ולכן יש להם צורה מסועפת – זו צורת השיח. לעומתם, בצורה הנקראת 
עץ, מתקיים שלטון של קודקוד ראשי המוביל להתפתחות גזע מרכזי אחד. קודקודי הצמיחה נמצאים בקצוות ולכן 

גדילה הצמח מתרחשת בנקודות אלה. 
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מה מעיר את הצמח?
רבים  גורמים  ולכן  מגוונים,  אקלימיים  באזורים  גדלים  צמחים  סביבתיים.  תנאים  בהשפעת  מתעוררים  צמחים 
משפיעים על ההתעוררות. לכל צמח התאמות המאפשרות תגובה לשילוב ייחודי של תנאים סביבתיים. התעוררות 
בזמן "הנכון" חיונית, כדי שהצמח יגיע לפריחה ולהצלחה ברבייה, כלומר לייצור פירות. כך למשל, אם עץ נשיר אירופי 

ילבלב ויפרח בשיא החורף הקפוא, תהיה זו ברכה לבטלה: הפרחים ינשרו או יקפאו בגל קור שיגיע אחר כך.
קור הוא אחד מהגורמים המעורר צמחים בזמן הנכון. צמחים הגדלים באזורים קרים זקוקים למנות קור (תקופות 
קור( מסוימות כדי להתעורר. תהליך זה נקרא שבירת התרדמה. ענף של לילך שישהה בחממה במשך החורף לא יפרח 

עם בוא האביב, מכיוון שלא נחשף לקור ולא "חש" את החורף המרמז על בוא האביב שלאחריו. 
גורם חשוב בהכוונת ההתעוררות הוא אורך היום (פוטופריודה(, שפועל בדרך כלל עם גורם הקור. ככל שעונת החורף 
מתקרבת לסיומה הימים מתארכים. יש בצמחים חומר, פיטוכרום, שמודד את אורך היום. החומר נעשה פעיל כשהוא 
קולט אורכי גל מסוימים של האור בעוצמה מתאימה. כשהפיטוכרום פעיל, הוא מעורר לבלוב או פריחה בצמחים 
להתחלת  שגרמו  אלה  הם  יום(  אורך  (טמפרטורה,  הסביבתיים  הגורמים  רק  מסוימות.  בעונות  ופורחים  שגדלים 
הלבלוב והפריחה. אורך היום מתורגם בצמח לצורה פעילה של הפיטוכרום שמעוררת תהליכים בצמח. לפני כמה 

שנים התגלה הגן בצמחים הגורם לפריחה. 
ג'יברלינים,  אוקסינים,  עיקריות:  קבוצות  מ־5  צמחיים  הורמונים  ידי  על  מווסתים  הצמח  של  הגדילה  תהליכי 

ציטוקינינים, אתילן וחומצה אבסיסית. ההורמון הראשון שהתגלה והמפורסם מכולם הוא האוקסין.

השפעת תנאי סביבה על צמחים הגדלים בחורש ים־תיכוני

במחזור החיים של הצמח מבחינים בשלבים אחדים: 
נביטה.  .�

צמיחה (גידול וגטטיבי( – הופעת גבעולים והתארכותם, תוספת עלים.  .2
מוות של עלים ונשירתם.  .�

יצירת ניצני פרחים ופריחה.  .4
יצירת פרי.  .5

פיזור זרעים.  .6
הצמיחה  בקרקע.  מזון  וכמות  מים  כמות  טמפרטורה,  לחות,  אור,  הסביבה:  מתנאי  מושפעים  השונים  השלבים 
מתרחשת בדרך כלל כאשר תנאי הסביבה הם הטובים ביותר. השרת עלים וגבעולים מתרחשת בדרך כלל בתנאי 

עקה – כשהצמח סובל מיובש או מקור קשה.
שינויים בצמחים כתלות בעונות השנה בשלבים שונים במחזור חייהם נקראת: פנולוגיה. השינויים מתבטאים במבנה 

של איברי הצמח ובהתפתחותם. 
באזורים של אקלים ים־תיכוני, החורף גשום והקיץ ארוך ויבש. בקיץ הצמחים סובלים עקת מים חריפה. תקופת 
האביב המאוחר (בחודשים מרץ־אפריל( היא הנוחה ביותר להתפתחות הצמחים, כי יש די מים בקרקע והטמפרטורות 

נוחות.
בקיץ, שכבות הקרקע העליונות מתייבשות אך נשמרת לחות בשכבות קרקע עמוקות יותר. רק צמחים שהם בעלי 
שורשים עמוקים יכולים להמשיך להתקיים בקיץ. צמחים עשבוניים, שהם בעלי שורשים שטוחים, צומחים באקלים 
הים־תיכוני בתקופת החורף. הם בדרך כלל חד־שנתיים ומסיימים את מחזור חייהם בתחילת הקיץ. אז הם מתייבשים 
ומפיצים את זרעיהם. צמחים עשבוניים רב־שנתיים, כמו הגיאופיטים, שומרים בקרקע פקעות, וצמיחתם מתחדשת 

בחורף הבא.
למרות הקיץ הארוך והיבש באקלים הים־תיכוני, רוב צמחי החורש הים־תיכוני הם ירוקי־עד כי יש להם שורשים 
ונושרים.  יש להם עלווה במשך כל עונת הקיץ. בשנים שבהן הקיץ קשה במיוחד העלים מתייבשים  ולכן  עמוקים 
לפעמים מתייבש גם הצמח כולו ומת. עצים נשירים אינם אופייניים לחורש הים־תיכוני ונראה שחדרו אליו מאזורים 

קרים יותר.
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תקופת הצמיחה, הפעילות הנמרצת והפריחה של עצי החורש, מוגבלת בדרך כלל לאביב ולתחילת הקיץ. הפירות 
מבשילים בקיץ. שיחים ממשפחת השפתניים, כמו געדה, צתרה, קורנית ואזוב, פורחים בתחילת הקיץ.

עצים ושיחים ירוקי־עד בחורש הים־תיכוני: אלון מצוי, אדר סורי, ער אציל, חרוב מצוי, בר־זית בינוני וקטלב מצוי.
עצים נשירי חורף בחורש הים־תיכוני: אלה ארץ ישראלית, אלון תולע, אלון תבור, עוזרר קוצני, אגס סורי, כליל 

החורש. 
לשיחים ולבני שיח יש מערכת שורשים שטוחה יותר מזו של העצים, ולכן הם חשופים לתנאי עקה בקיץ. הצמיחה 
והפריחה שלהם מתחילות בחורף ומתחזקות באביב. חלקם, כמו קידה שעירה, משירים את העלים בקיץ והגבעולים 

ממשיכים להטמיע, אם כי בקצב אטי יותר.
שיחים קטנים כמו סירה קוצנית, מרווה משולשת, לוטם מרווני ולוטם שעיר, מחליפים בתחילת הקיץ את עלי החורף 
הגדולים בעלי קיץ קטנים יותר. בדרך זו הם מצמצמים את שטח העלים ב־70%-80% ומפחיתים במידה ניכרת את 

איבוד המים בתהליך הדיות.

דרכי ההאבקה בצמחים 

ההאבקה היא פעולת העברה של גרגרי אבקה מפרח לפרח. תהליך ההאבקה הוא שלב מקדים וחיוני להפריה. מוכרות 
שתי דרכים עיקריות להאבקה:

האבקה עצמית – האבקה שבה גרגרי האבקה יכולים להגיע לצלקת של אותו פרח או לצלקת של פרחים אחרים 
באותו צמח. 

האבקה הדדית – האבקה שבה גרגרי האבקה יכולים להגיע לצלקת של פרחים בצמחים אחרים.
ההאבקה תלויה בגורמים חיצוניים משני סוגים: 

גורמים אביוטיים: גורמים פיזיקליים כמו רוח ומים.
גורמים ביוטיים: בעלי חיים כמו חרקים, עופות ויונקים.

האבקה על ידי גורמים אביוטיים

האבקה על ידי רוח

ירושלים(,  באורן  (כגון  המחטניים  בסדרת  הדגניים,  במשפחת  קיימת  ביותר.  הנפוצה  האביוטית  ההאבקה  דרך 
במשפחת האלונים ועוד. יש יתרון מסוים להאבקה על ידי הרוח משום שסביר מאוד שהצמח ייחשף לרוח במועד 
כלשהו. אך יש לדרך האבקה זו גם חיסרון גדול: הסיכוי של גרגר האבקה להגיע לפרח של צמח אחר ולהאביק אותו 
קטן מאוד. הרוח מפיצה את גרגרי האבקה בטווח של כקילומטר בממוצע מהצמח המפיץ ולעתים יש סכנה שלא 
יהיה כלל צמח נוסף מאותו מין בטווח זה. לכן, כדי להגדיל את הסיכוי להאבקה מוצלחת, צמחים שהרוח מאביקה 

חייבים לייצר כמות עצומה של גרגרי אבקה.
לצמחים שהרוח מאביקה אותם כמה תכונות אופייניות:

הפרחים לרוב חסרי עטיף צבעוני, חסרי ריח וחסרי צופנים.
איברי הרבייה, האבקנים והצלקת, בולטים אל מחוץ לפרח ותלויים על פי רוב על עוקצים גמישים שמיטלטלים 

ברוח ומגדילים בדרך זו את החשיפה אליה ואת פיזור האבקנים.
גרגרי האבקה קטנים יחסית וקלים. הם מצוידים לעתים ב"עזרי תעופה" (גרגרי אורן ירושלים למשל מצוידים 

ב"כיסי אוויר" הגורמים להם להיות קלים במיוחד(. 
מספר גרגרי אבקה גדול במיוחד.

שטח הקליטה של הצלקת מוגדל. הצלקות מנוצות ולעתים אף דביקות.

.�
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האבקה על ידי מים

דרך זו של האבקה נדירה יחסית. גרגרי האבקה נעים על פני המים או בתוכם. במקרים שבהם גרגרי האבקה צפים 
על המים, הם מצופים בחומר שמנוני המאפשר להם להתפזר על פני המים. החומר השמנוני גם מונע מגרגרי האבקה 
נזק שעלול להיגרם מהמים (למשל, בצמח רופיה(. בצמחים שגרגרי האבקה שלהם נישאים בתוך המים (לדוגמה, 
בצמח קרנן( לגרגרי האבקה משקל סגולי דומה לזה של המים, וכך הם לא צפים אלא מרחפים בהם. גם כאן לגרגרים 

מעטפת שומנית המגנה עליהם מנזק שעלול להיגרם על ידי המים.

האבקה על ידי גורמים ביוטיים - בעלי חיים

האבקה על ידי בעלי חיים היא דוגמה לקו־אבולוציה ייחודית. התפתחה כאן מערכת של יחסי גומלין סימביוטיים 
בין הפרח למאביק. המאביקים מגיעים לרוב אל הפרח בחיפוש אחר מזון. לעתים הם גם מחפשים מקומות מחסה 

מהסביבה. ב"תמורה" המאביק נושא גרגרי אבקה של הפרח לפרחים של צמחים אחרים. 
יחסי פרח־מאביק הם מהמרתקים בטבע וכוללים מערכת תקשורת מפותחת של ריח וצבע.

עלי הכותרת צבעוניים וצבעם בולט על הרקע שבו הם נמצאים: לרוב צהוב או אדום על רקע של עלווה ירוקה. פרחי 
לילה למשל הם לבנים כדי לבלוט בחשכה. לעורקים של עלי הכותרת יש צבע שונה (לרוב צבע על־סגול הנקלט בעיני 
החרקים ולא בעין אדם( והם מכוונים את החרקים אל הצופנים. בצמחים מסוימים התפתחה מערכת תקשורת עוד 
יותר משוכללת עם המאביקים. בעכנאי יהודה למשל, צבע עלי הכותרת מסמן לחרקים מהו מצב הפרח. בפרח טרי 
ועשיר בצוף יהיה לעלי הכותרת צבע סגול בעוד שבפרח שכבר עבר הפריה והוא עני בצוף, יהיה לעלי הכותרת צבע 

כחול. 
גם לצורת הפרח, לגודלו ולצבעו יש חשיבות. ככל שהפרח גדול ובולט יותר בצבעו על רקע הסביבה, הוא ימשוך יותר 
מאביקים. פרחים קטנים מאורגנים במקרים רבים בתפרחות גדולות (אשכול, סוכך או קרקפת(. לעתים מתלווים 
לפרחים הקטנים עלים נוספים המכונים חפים. עלים אלה צבעוניים ואינם חלק מהפרח אך עוזרים לו לבלוט (כמו 

למשל בבוגונוויליה שהיא צמח מטפס תרבותי נפוץ בארץ(. 
בעלי החיים. המולקולות הנדיפות של חומר  ומושכים אליהם את  הנישאים למרחוק  ריחות  גם מפיצים  הפרחים 
הריח מופרשות מהפרחים ונישאות על ידי הרוח (לכן חרקים יעופו אל פרח ריחני בניגוד לכיוון הרוח(. חוש הריח 
של ציפורים מנוון יחסית ולכן פרחים המואבקים רק על ידיהן יהיו ריחניים פחות. הריח הוא גורם חשוב במיוחד 
במשיכת מאביקי לילה כמו פרפרי לילה (עשים( ועטלפים. פרחים הנפתחים בשעות הערב והלילה ידועים כמדיפי 

ריח למרחוק.

המזון שבעלי חיים מוצאים בפרחים

הצוף הוא המרכיב התזונתי העיקרי בפרח עבור המאביק. הוא מכיל ריכוז גבוה של סוכר שיכול להגיע ל־25%. הוא 
מופרש על ידי רקמה מיוחדת, הנקראת צופן. כמות הצוף וריכוזו תלויים במצב הפיזיולוגי של הצמח, בגיל הפרח, 
בלחות הקרקע, במזג האוויר ועוד. כדי להגיע אל מקום אגירת הצוף צריך בעל החיים המאביק לגעת בחלק מגופו 

בצלקות ובאבקנים. בדרך זו מתבצעת ההאבקה. 
נודעת  הצוף  לכמות  גם  המאביקים.  של  הפעילות  לשעות  הצוף  הפרשת  זמן  בין  התאמה  קיימת  רבים  בפרחים 
חשיבות רבה. כמות גדולה מדי של צוף תגרום לכך שבעל החיים ישבע, יעזוב את הפרח ולא יגיע לפרחים אחרים 
מין.  בני אותו  צוף עלולה להרחיק בעלי חיים מפרחים של צמחים   כדי לבצע את ההאבקה. כמות קטנה מדי של 
 אבקת פרחים משמשת גם היא מזון למאביק. יש פרחים שאינם מפרישים צוף, והאבקה היא גורם המשיכה הבלעדי 
של  גבוה  ריכוז  יש  האבקה  בגרגרי  למטרתם.  יגיעו  שאחרים  כדי  שלו  המין  מתאי  חלק  "מקריב"  הצמח  שלהם. 
חלבונים, ובבעלי חיים מסוימים, כמו דבורת הדבש, זהו המקור הבלעדי לחלבון. גרגרי האבקה מכילים גם סוכרים, 

שומנים וכמויות קטנות של מינרלים וויטמינים. 
כדי לשפר את נשיאתם של גרגרי אבקה על ידי המאביקים יש להם צורה, גודל ומבנה מיוחדים. לעתים הגרגרים 

בעלי צלעות, שקעים, בליטות או חספוס, המאפשר את היצמדותם זה לזה או לגוף המאביק. 
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האבקה על ידי חרקים

יש מגוון עצום של חרקים מאביקים והחשובים שבהם: פרפרים (יום ולילה(, חיפושיות פרחים, זבובי פרחים וזבובי 
רחף, והמאביק המפורסם מכולם – דבורת הדבש. לדבורת הדבש יתרון חקלאי ניכר כיוון שהדבוראי (או בשמו 
המטרה  אל  הדבורים  את  לכוון  וכך  לו,  הרצוי  ובמקום  בעונה  בשדות  הכוורות  את  להציב  יכול  הכוורן(   – הישן 
המבוקשת. מן הראוי לציין שהצבת הכוורות תורמת לא רק ליצירת דבש. תהליך ההאבקה הכרחי להפריה וליצירת 

הפרי. החקלאים המגדלים פירות זקוקים לדבוראי כדי להגדיל את יבול השדה.
נוהגים לחלק את הצמחים לפי המאביקים שלהם:

פרחי דבורים: לפרחים של צמחים אלה לרוב סימטריה מעגלית או דו־צדדית. עלי הכותרת חזקים כיוון שהדבורה 
היא חרק גדול יחסית וזקוקה למשטח אחיזה ונחיתה חזק. צבע הפרחים הוא לרוב כחול, צהוב או על־סגול והפרח 
גלויים או חבויים למחצה.  יותר מ־6 מ"מ. האבקנים והצלקות  בינוני של לא  מדיף ריח עדין. הצוף נסתר בעומק 
דבורי־דבש מאביקות רבים מגידולי התרבות: נשירים כמו תפוחים ושזיפים, אקליפטוס, כותנה, חמניות, אבוקדו, 
כל משפחת ההדרים, לוטם, דרדר ועוד. דבורת הדבש נחשבת למאביקה הטובה ביותר. הפרחים הם מקור המזון 
הבלעדי שלה ושל הרימות שעליה להזין. הדבורה גם חוזרת שוב לאותו המין של הפרח ("נאמנות למין"(. לדבורת 
הדבש מערכת תקשורת תוך־מינית מרתקת, באמצעותה היא מעבירה מידע על מקומו של מקור המזון ועל איכותו. 

פרחי פרפרי יום: לפרחים יש צבעים בולטים וריחם עדין. הפרחים זקופים וצורתם העגולה משמשת "משטח נחיתה" 
לנעוץ את החדק שלו עמוק לתוך הפרח  על הפרפר  בו הצוף.  וארוך שנאגר  צר  צינור  נמשך  נוח לפרפר. מן הפרח 
כדי להגיע אל הצוף. תוך כדי כך הוא נוגע בחלקי הפרח השונים ומבצע את תהליך ההאבקה. בפרחים שהפרפרים 
מאביקים יש מעט אבקה כיוון שהפרפר אינו ניזון ממנה. צמחים מוכרים שפרפרי יום מאביקים אותם הם עופרית 

הכף, יערה, גרניום, לנטנה, לשון הפר ולשון הכלב וצמחים ממשפחת המצליבים והסולניים.

גם  הלילה. בשעות אלו  כל  ונשארים פתוחים  בערב  נפתחים  פרחים אלה  )רפרפים או עשים(:  לילה  פרחי פרפרי 
נפתחים המאבקים, ומופרשים הריח והצוף. לצמחים אלה בדרך כלל פרחים גדולים (או תפרחות גדולות( בצבע לבן 
או צבע בהיר אחר וריחם מתוק ועז. הצבע והריח מקלים על המאביק להגיע אל הפרח בחשכה. הצוף נאגר בצינור 
הפרח הארוך והצר. צמחים שרפרפים מאביקים הם: יסמין, צלף, יערה והרדוף. אחד מהצמחים הידועים שרפרפים 
מאביקים הוא נר הלילה החופי, צמח ֵגר בארץ. הפרח של נר הלילה נפתח בערב לאחר שנפסקת רוח הערב, הבריזה. 
בדרך זו מגן הצמח על גרגרי האבקה מפני הרוח המלוחה שמגיעה מהים. לפרפרי לילה רבים היכולת לרפרף מול 
 הפרח (ומכאן שמם( ולכן הם מסוגלים לשאוב את הצוף מצינור הפרח אגב ריחוף ואינם זקוקים ל"משטח נחיתה". 

וחייבת  כבדה  החיפושית  קערה.  או  צלחת  כעין  ושטוחה  פתוחה  צורה  כלל  בדרך  אלה  לפרחים  חיפושיות:  פרחי 
נוח.  ולכן היא זקוקה למשטח תנועה  וצוף  לשבת על הפרח. החיפושית מטיילת על הפרח תוך כדי אכילת אבקה 
לחיפושיות גפי פה לועסים ולא מוצצים. גרגרי האבקה מרובים מאוד כיוון שהחיפושיות ניזונות מהן. המאבקים, 

הצלקות והצופנים לרוב חשופים (לדוגמה חרצית, לוטם, גדילן, גזר קיפח, נורית, כלנית ופרג(. 

פרחי זבובים: לפרחים כותרת שטוחה או בעלת צינור קצר וצבעה בהיר (לבן, קרם או צהוב(. הריח לעתים לא נעים 
לאדם. פרחים המושכים זבובים הם תפרחות של צמחים ממשפחת הסוככיים (גזר, גזרזר, אמיתה(. חלבלוביים, מיני 
לוף ולופית המפיצים ריחות רקב ועוד. הזבובים נוטים לעבור את הלילה בתוך צינור הפרח של צמחים ממשפחת 
הלופיים. הטמפרטורה בתוך הפרח גבוהה בכמה מעלות מהטמפרטורה בסביבה, וכך הצמח מגן על הזבוב מתנאי 
הסביבה. האבקנים והצלקות של פרח הלוף מבשילים בתיאום מופלא עם שעת הכניסה של הזבובים לפרח והיציאה 

שלהם ממנו: הצלקות מבשילות בערב והמאבקים נפתחים בבוקר, וכך נמנעת האבקה עצמית. 

פרחי ציפורים: צורת האבקה זו נדירה יחסית בארץ אך נפוצה מאוד באזורים טרופיים וסובטרופיים של כדור הארץ. 
בארץ רק הצופית ניזונה מצוף. הציפורים פעילות ביום ובעלות חוש ראייה מעולה עם העדפה ברורה לצבע אדום. 
אין לציפורים חוש ריח טוב ולכן הפרח אינו ריחני במיוחד. הפרח גדול ומותאם למאביק הגדול. הוא מייצר כמויות 
גדולות יחסית של צוף. הצופית מרחפת מול הפרח ולכן עמדתו לרוב בזווית של כ־90° לקרקע. צמחים המואבקים 
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על ידי הצופית בארץ הם טקומית הכיף, דק פרי זקוף, כובע נזיר, אלמוגן. הצופית ידועה כגנבת צוף של ההיביסקוס 
הסיני: היא מנקבת את צינור התפרחת של הפרח מהצד, יונקת צוף ולא באה במגע עם איברי הרבייה של הפרח.

האבקה זרה והאבקה עצמית ודרכי מניעתן
ההאבקה מציבה בפני הצמחים שתי בעיות עיקריות:

האבקה זרה על ידי גרגרי אבקה של צמח ממין זר – גרגרי האבקה הזרים יתפסו את משטח הצלקת וימנעו    .1
הגעתם של גרגרי אבקה מצמחים של אותו מין. במקרה כזה לא תתרחש הפריה עקב מחסום גנטי בין המינים.

האבקה עצמית מובילה להפריה, אבל הצאצאים המתקבלים ממנה דומים מאוד לצמח האם. האבקה עצמית   .2
סביבה  תנאי  עם  להתמודד  יכולתה  ואת  האבולוציוני  חוסנה  את  ומורידה  האוכלוסייה  של  בשונות  פוגעת 

משתנים.
כדי למנוע תופעות אלו התפתחו בצמחים מנגנונים מתאימים:

כדי למנוע האבקה זרה, גרגר אבקה זר המגיע לצלקת של צמח ממין אחר לא נובט בה כלל ולא מייצר את השלוחה 
הפלסמטית דרכה עובר הגרעין מגרגר האבקה דרך עמוד העלי אל השחלה. גורמים גנטיים מונעים את התהליך וכך 

אין הפריה.

כדי למנוע האבקה עצמית קיימים מנגנונים אחדים:
דו־ביתיות: צמחים שהפרחים שלהם חד־מיניים ויש בהם הפרדה מלאה בין איברי הרבייה: חלק מהצמחים 

נושאי פרחים זכריים בלבד וחלק מהצמחים בני אותו מין נושאים פריחה נקבית בלבד (לדוגמה תמר וחרוב(. 
חד־ביתיות־חד־מיניות – בצמחים אלה הפרחים הם חד־מיניים, אך על אותו צמח יש פרחים זכריים ופרחים 
נקביים (לדוגמה אלון, תירס(. הפרדה זו אינה מונעת לחלוטין אפשרות של האבקה עצמית, אלא אם הפרחים 

פורחים במועדים שונים.
הפרדה מבנית בין אבקנים לצלקת בפרח: הפרח דו־מיני וההאבקה העצמית נמנעת באופן אנטומי, למשל, על 

ידי צלקת שהיא גבוהה מעמוד עלי גבוה ורחוקה מהאבקנים (לדוגמה סתוונית(. 
הפרדה בזמן בין הבשלת האבקנים והצלקת: הפרחים דו־מיניים אך האבקנים מבשילים ומפזרים אבקה לפני 
שהצלקת מבשילה (לדוגמה צמחים ממשפחת השפתניים והמורכבים(. יש גם מצבים הפוכים שבהם הצלקת 
מבשילה ראשונה, והאבקנים סגורים. האבקנים מגיעים לשחרור אבקה בשלב שבו הצלקת כבר אינה מתפקדת 

ואינה קולטת אבקה (לדוגמה צמח השיכרון ומינים של דגניים(.
שוני מורפולוגי בין הפרחים – הטרוסטיליה: 

לצמחים יש שני טיפוסי פרחים: בפרח מסוג אחד יש עמוד עלי ארוך ואילו האבקנים נמצאים עמוק בתוך הפרח. 
בפרח מהסוג השני המצב הפוך: האבקנים נמצאים מעל עמוד העלי עם הצלקת, שחבוי עמוק בתוך הפרח.

כל צמח נושא רק טיפוס אחד של פרח. האבקה מוצלחת מתאפשרת רק בין פרחים משני טיפוסים שונים. אם   
יגיע גרגר אבקה של פרח מטיפוס אחד לפרח אחר מאותו טיפוס לא תתרחש ההאבקה. בארץ התופעה קיימת 
בחמציץ. החמציץ הוא צמח ֵגר ולארץ הגיע רק סוג אחד של פרח בלבד. מסיבה זו החמציץ אינו מתרבה בארץ 

ברבייה מינית (אלא רק ברבייה אל־מינית(. 
מנגנון אי־סבילות עצמית: זהו מנגנון המונע נביטת גרגר האבקה או מונע את הגעתו לשחלה אם הוא שייך 
לאותו צמח או לצמח אחר הזהה לו מבחינה גנטית. יש כאן תהליך של "הכרה עצמית גנטית" ורק גרגר אבקה 

שמבנה הרקמה שלו אינו "מוכר" יצליח לנבוט (לדוגמה חמנייה(.

האבקה עצמית
בצמחים רבים קיימת האבקה עצמית, ביניהם צמחים שמתקיימת בהם גם האבקה זרה בהיקף מוגבל. יש להאבקה 
יתרון אבולוציוני. היא מונעת תלות מוחלטת של הצמח במאביק חיצוני, תלות שבמצבים מסוימים, כמו  עצמית 
הכחדת המאביק, יכולה למנוע האבקה בצמח. כך הצמח מצליח להתרבות ולשמר את המין גם במחיר של הפריה 
לו, בנוסף  ויצירת צאצאים הדומים להורים. דוגמה מרתקת לכך היא אוזן הגדי ממשפחת המורכבים. יש  עצמית 
לפריחה הרגילה, גם פרחים תת־קרקעיים. פרחים אלו אינם נחשפים כלל לחרקים, ולכן ההפריה המתרחשת בפרחים 

אלו היא הפריה עצמית.

•

•

•

•

•

•



28

על נשימה, פוטוסינתזה ופיוניות
הפתחים הזעירים בעלים נקראים בשם פיוניות. אפשר להבחין בהם רק באמצעות מיקרוסקופ. אפשר לצפות בעלה 
יותר של העלה במיקרוסקופ אור.  של פטרוזיליה שעשיר במיוחד בפיוניות בולטות. נסתכל בצד התחתון הבהיר 
במיקרוסקופ.  ולהתבונן  נודד  יהודי  של  מעלה  השקופה  התחתון  האפידרמיס  שכבת  את  בעדינות  לקלף  אפשר 
דרך הפיוניות נקלט פחמן דו־חמצני, הגז המשמש את הצמח בתהליך הפוטוסינתזה. דרך הפיוניות גם נפלט חמצן 
הנוצר בתהליך. בד בבד עם תהליך הפוטוסינתזה הצמחים גם נושמים, כלומר קולטים חמצן ומפרקים פחממנים. 
כך מפיקים הצמחים את האנרגיה הנחוצה לתהליכים המתרחשים בתאים. בתהליך הנשימה נפלט פחמן דו־חמצני. 
הצמחים נושמים בכל שעות היממה ואילו תהליך הפוטוסינתזה מתרחש בתאים רק בשעות האור ביממה. כאשר יש 
די אור, תהליך הפוטוסינתזה מתרחש בעוצמה גדולה יותר מתהליך הנשימה, לכן נפלט חמצן לאטמוספירה ונוצרים 
חומרים אורגנים. שני אלה משמשים אחר כך את כל עולם החי. מכאן החשיבות העצומה של הצמחים לקיום החיים 

ולשמירה על האיזון האקולוגי בכדור הארץ.

ביבליוגרפיה לפרק: אל הצמחים שבעמק הנעלם
אביצור ש., (�978(, אדם ועמלו, אטלס לתולדות כלי עבודה ומתקני ייצור בארץ ישראל, תל אביב

אלון ע., (עורך(, (�988(, החי והצומח של ארץ ישראל, כרכים �2־8, תל אביב
אלמן א., אושרוב ש., (�982(, צמחים מטפסים, תל אביב

ארבל א., דנין א., (�998(, החי והצומח של ארץ ישראל, אטלס כרטא, תל אביב
ברטוב, ח., (תשכ"ט( חיי הצמחים בעלי זרע, תל אביב

ברטוב, ח., (תשל"ג( בוטניקה כללית, תל אביב
ברני ד., (�995(, כיצד פועל הטבע? האנציקלופדיה המדעית החדשה, ישראל

גולסטון א., ו., (�968(, חיי הצמח הירוק, תל אביב
גינוסר, ש., (��99(, תקשורת בצמחים, ירושלים 

דפני א., (�996(, פרחים, סגולות ואגדות, תל אביב
דפני א., חי וצומח בעונתו/ פרחים והאבקתם, ירושלים

ויזל י., פולק ג., כהן י., (�982(, אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל, תל אביב  
זהרי מיכאל, (��99(, מגדיר חדש לצמחי ארץ ישראל, תל אביב

זיו ע., רימון ד., (�998(, צמחים בחקלאות, ירושלים
חקר החיים: "ויסות ותיאום" (ספר התלמיד(, (�985(, ירושלים 

לביא ד., (�969(, צמחי תנ"ך בנופיהם, חיפה
מאיר,א.מ., פוליקוב־מיבר, א., (�982( נביטת זרעים, ירושלים

עולם הצומח, (�996(, טיים־לייף לנוער, ישראל
פאהן א., (�967(, אנטומיה של הצמח, ירושלים

פוטיבסקי א., דפני א., (�979(, תבלינים, תל אביב   
פולק ג., (עורך(, (�998(, עולם הצומח, האנציקלופדיה המדעית לנוער, ירושלים

פולק ג., פרבולוצקי א., (�200(, אקולוגיה: התיאוריה והמציאות בישראל, ירושלים
פליטמן ע., חן ק., דנין א., שמידע א., (��98(, צמחי ישראל בתמונות, תל אביב

פרקי ביולוגיה וחקלאות : הצמח סביבתו והתפתחותו, הפרק על הזרע והנביטה, ירושלים 
צומח וצמחים, (�996(, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 4, מבנה הזרע והנביטה 
צומח וצמחים, (�996(, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 7, הפצת זרעים ופירות 

צמחים ובעלי חיים, (�992(, תצפית למדעי הטבע, אנציקלופדיה מדעית לנוער, תל אביב
קריספיל נ., (�996(, טעם החיים הכול - על תבלינים, תל אביב

קריספיל נ., (�987(, ילקוט הצמחים, צמחי הרפואה והתועלת של ארץ ישראל, ירושלים
ריכטר ר., (�987(, ארץ ירוקה שלי, ריכטר, תל אביב 

רימון, ד., (�990( "זרע, זריעה ונביטה" הכותנה, מוסף דו־חודשי של ענף הכותנה, חוב' 4 
שמידע א., דרום ד., (�986(, מדריך פרחי הבר בישראל, ירושלים
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הפרק: אל מצוק הסלעים

עקרונות מרכזיים הנלמדים בפרק והקשר שלהם לפרקים אחרים

הסלעים הם התשתית של כדור הארץ כלומר, המצע הנושא את גופי המים לסוגיהם, הקרקעות ואת החי והצומח 
על פני כדור הארץ. חקר הסלעים והקרקעות (גיאולוגיה, ביוונית: תורת האדמה( עוסק בתפוצת הסלעים בכדור 
הארץ, בהרכב הסלעים והקרקעות, בזמן היווצרותם ובתהליכים המעורבים בכך, בתהליכים שמתרחשים בסלעים 

ובקרקעות ומובילים לשינויים בהם.
בפרק  כמו  תכונותיהם.  באמצעות  זיהויים  וקרקעות:  סלעים  בהכרת  ראשון  צעד  צועדים  התלמידים  זה  בפרק 
הצמחים, גם כאן אנחנו עוסקים בהיבט חשוב של חקירה מדעית: הכרת תכונות ומאפיינים של גופים ושל חומרים 

כדי למיינם לקבוצות.
הפרק מפגיש את התלמידים מפגש בלתי אמצעי עם הסלעים, על ידי יציאה לסיורים לצורך איסוף שברי סלעים, על 

ידי הבאת דוגמאות של סלעים לכיתה ועל ידי הצגת תמונות של סלעים ונופי סלעים מוכרים מהארץ. 
התלמידים נעזרים תחילה בתכונות סלעים שקל לגלות באמצעות שני חושים: ראייה ומישוש. בהדרגה הם מגלים, 
שכדי להבחין בין סוגים שונים של סלעים ולזהות אותם, עליהם להיעזר בבדיקות נוספות, שכדי לבצען עליהם להיעזר 
בכלי עזר, כמו מסמר חד וחומצה. אחרי שהם מכירים כמה שיטות לבדיקת תכונות של סלעים, הם מתבקשים לזהות 

סלעים בלתי מוכרים באמצעות טבלת תכונות שהם מכינים ובאמצעות משחקים. 
בפרק הסלעים מכירים התלמידים כמה סוגי סלעים הנפוצים בארץ (גיר וקירטון, חרסית, אבן חול, בזלת וגרניט, 
ובין  בינן  הקשר  את  להבין  מאפשרת  הסלעים  של  התכונות  הכרת  בארץ.  שונים  במקומות  ותפוצתם  ומלח(  צור 

השימושים שעושים בהם.
בסוגים מסוימים של סלעים מוצאים מחצבים הנחוצים לאדם, כמו למשל מתכות שונות. היכולת לזהות סלעים 
מרחוק  חישה  של  בטכנולוגיות  בגילויין  נעזרים  היום  המחצבים.  את  לגלות  לנו  מסייעת  תכונותיהם  באמצעות 

(מלוויינים הטסים בחלל מעל שטח פני כדור הארץ(.
חלקו השני של הפרק עוסק בקרקעות הנפוצות בארץ. לילדים מוכר יותר המונח, אדמה. ואולם, המונח המקובל על 
החוקרים הוא קרקע, משום שלמונח זה שימוש אחד וברור בעוד שלמונח, אדמה, יש משמעויות נוספות (בעיקר 

מטאפוריות(. 
מוצג בקצרה הקשר שבין סלעים לקרקעות: הסלעים הם המקור לחומרים המצויים בקרקע, אך במשך הזמן רוב 
החומרים האלה נשטפים מהקרקע ובמקומם נקלטים חומרים אחרים. לכן רב יותר הדמיון בין קרקע צעירה לסלעים 

שמהם נוצרה אך עם הזמן היא משתנה במידה ניכרת. 
התלמידים מכירים תכונות של קרקעות המאפשרות לנו לזהות אותן. הם מכירים את הקשר שבין תכונות הקרקע 
לשימושים שהאדם עושה בה: גידול צמחים. כדי לגדלם עלינו להכיר את סוג הקרקע ומידת התאמתה לצרכים של 

גידולים אלה. 

סלעים וקרקעות הם משאבי טבע. האדם מפיק מהסלעים חומרים המשמשים אותו לצרכים שונים. הכרת חומרים 
ותכונותיהם מקשרת אותנו עם פרק החומרים ("מה עושים בחומרים?"(. בפרק החומרים מוצגות תכונות נוספות 

המאפיינות חומרים שהתלמידים הכירו בפרק הסלעים ובמיוחד, תכונות של מתכות. 
הדיון בקרקעות, הרכבן ותכונותיהן, מתקשר לפרק הצמחים ("אל הצמחים שבעמק הנעלם"(. שם יש דיון נרחב בגידול 

צמחים בחקלאות, בטכנולוגיות שהחקלאים נעזרים בהן ובשימושים שעושים בצמחים בחקלאות ובתעשייה
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מונחים מרכזיים בפרק

לא  תכונות  הכרחיות,  תכונות  וזכוכית,  חול  מאובנים,  מכרה,  מחצבה,  קרקע,  משאבים,  דלדול  טבע,  משאבי 
הכרחיות.

סוגי סלעים: קיר, קירטון, חרסית, אבן חול, כורכר, בזלת, גרניט, צור, מלח.
תכונות של סלעים: צבע, פרירות, קשיות, תגובה למים, תגובה לחומצה. 

סוגי קרקע: חרסית, טרה רוסה, רנדזינה בהירה, חמרה, לס. 
תכונות קרקע: גודל גרגרים, תכולת מים, חלחול מים, כמות חומר אורגני בקרקע.

בניית המונחים והמושגים ברצף הלמידה המוצע בפרק

התלמידים מכירים ביחידות אלה את הסלעים הנפוצים ביותר בארץ: גיר וקירטון, חרסית, אבן חול, מלח, בזלת, 
גרניט וצור. הם בונים בהדרגה יכולת לזהות סלעים באמצעות תכונותיהם. תחילה הם מכירים סלעים באמצעות 
תכונות פשוטות: צורה, צבע, ברק, מרקם, פרירות. אחר כך הם בודקים תכונה נוספת, קשיות, שאי אפשר לגלותה 
רק באמצעות החושים, ונחוצים לשם כך כלי עזר: ציפורן האצבע ומסמר פלדה חד. בהמשך הם מכירים שתי תכונות 

נוספות שדורשות בדיקה מורכבת יותר: תגובה למים ותגובה לחומצה.
התלמידים בונים בהדרגה טבלה לזיהוי סלעים ומשתמשים בטבלה השלמה רק אחרי שהכירו את כל תכונות הסלעים 

והתנסו בבדיקתן בסלעים שונים.
כאן באה לידי ביטוי גישה המאפיינת את המחקר המדעי: בדיקה שיטתית של תכונות לצורך זיהוי מדויק של סלעים. 
אבל בדיקה שיטתית אינה מחייבת רצף בדיקה אחיד לכל הסלעים. אפשר בהחלט לבדוק תכונה מיוחדת של סלע 

כדי לזהות אותו (כמו סלע בזלת וסלע צור(. עם זאת, לזיהוי סלעים הדומים זה לזה נדרשות בדיקות רבות יותר.
כדי להעמיק את הבנת השיטה לזיהוי סלעים ולהקל על התלמידים להשתמש בה, מוצעים להם משחקים אחדים 

לזיהוי סלעים.

היחידות העוסקות בשימושים בסלעים שהאדם עשה בעבר ועושה היום
יחידות אלה מציגות היבטים שונים של השימוש בסלעים ובחומרים שמפיקים מהם. כבר לפני אלפי שנים הכיר 
האדם את החומרים בסביבתו ולמד להשתמש בהם לצרכיו. עם התפתחות הטכנולוגיה, התרבו השימושים וניצול 

משאבי הטבע גבר בהתמדה. הניצול המוגבר פוגע בסביבה ועשוי גם לגרום דלדול משאבים.
הדגש ביחידות אלה הוא על הקשר שבין תכונות החומרים לתכונות המוצרים שמכינים מהם. התלמידים רואים 
רבים מהשימושים שעושים בסלעים מסוגים אחרים.  שונים במקרים  רבים אך הם  יש שימושים  סוג סלע  שלכל 
יצירתיות: הכנת  התלמידים מכירים מקרוב תכונות של סלעים ושל חומרים שמפיקים מהם באמצעות פעילויות 
כלים מחומר ומשברי אבנים, פיסול באבן גיר, בניית דגם מאבנים ומבטון. הם מתבקשים להיעזר בתכונות שהכירו 

ולבצע משימת תיכון.
התלמידים מכירים ביחידות אלה חומר מיוחד שמפיקים מחול: הזכוכית.

היחידות העוסקות בקרקעות ובשימושיהן
נוצרות מסלעים אבל עם הזמן  הקרקעות נמצאות בשכבה דקה (חצי מטר עד מטרים אחדים( מעל הסלעים. הן 
חלים בהן שינויים רבים ורוב המרכיבים שמקורם בסלעים נשטפים מהקרקע. במקומם מגיעים מרכיבים אחרים — 
אבק, חול, סחף וחומרים אורגניים (מן החי(. הקרקע היא, אם כן, מערכת דינמית שמשתנה כל הזמן ולכן משתנים 
גם הרכבה ותכונותיה. דיון קצר מאוד מוקדש לאופן שבו נוצרת הקרקע בעיקר כדי שהתלמידים יוכלו להבין את 

השינויים הבלתי פוסקים המתרחשים בקרקע וכיצד הם משפיעים על הצמחים הגדלים בה.
הרכב הקרקע ותכונותיה משתנים גם בהשפעת השימושים שהאדם עושה בה. גידול אינטנסיבי של גידולים חקלאיים 
מדלדל את הקרקע, ובעיקר את המינרלים והחומר האורגני שבה. לכן נוהגים להוסיף לקרקע דשנים שונים. אבל 

אלה פוגעים באיכות הקרקע, השפעה המצטברת לאורך זמן.
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ביחידות אלה מושם הדגש על קרקעות הנפוצות בארץ. נידון בקצרה הרכב הקרקע והתכונות המאפיינות אותה. 
מוצג הקשר שבין תכונות הקרקע (גודל הגרגרים הבונים אותה, כמות החומר האורגני והמינרלים שיש בה, תכולת 

המים שלה ומידת החלחול של המים בתוכה( לגידולים שאפשר לגדל בה.

היחידה העוסקת בנזקים לסביבה הנגרמים עקב השימוש בסלעים ובקרקעות
האדם מפיק תועלת רבה מסלעים ומקרקעות, אבל השימוש בהם פוגע בסביבה ומדלדל את המשאבים. התלמידים 

דנים בשאלה, איך אפשר להשתמש במשאבי טבע בלי לגרום נזק בלתי הפיך. 
חומרים  בפרק  בצמחים(,  יתר  (שימוש  הצמחים  בפרק  המצויים  דומים  לדיונים  מתקשר  בסביבה  בפגיעה  הדיון 
הם  דלק(.  חומרי  שרפת  עקב  הסביבה  וזיהום  יתר  שימוש  בגלל  פוסילי  דלק  של  מקורות  (דלדול  אנרגיה  ובפרק 

פוגשים בפרק זה שני מונחים חשובים שהם מכירים גם בפרקים אחרים: משאבים מתכלים ודלדול משאבים.

קשיים אפשריים בהבנת מונחים מרכזיים הנלמדים בפרק סלעים ובפרק חומרים 
המדע מגדיר וממיין חומרים (סלעים, קרקעות, מינרלים וחומרים שונים( לסוגים ולקבוצות על פי תכונותיהם. רות 

סתוי מראה במחקרה (סתוי רות, (�995(, החינוך לקראת המאה העשרים ואחת: 
�28־�07, עמ'  החומר,  במדעי  בסיסיים  רעיונות  להוראת  והשתמעויותיו  המדעים  בהוראת  קוגניטיבי   מחקר 
תל אביב( שלילדים יש יכולת למיין חומרים עוד לפני שהם רוכשים את היכולת להסביר באופן מפורש כיצד הם 
לתת  יותר  להם  קל  מוצק.  ממשי  כחפץ  אינטואיטיבי  באופן  חומר  תופסים  הילדים  המחקר,  פי  על  זאת.  עושים 
דוגמאות או לתאר את החומר מאשר להגדיר חומר על פי תכונותיו. ממצאים אלה מצביעים על קושי בהבנת שיטת 

ההגדרה של סלעים וחומרים על פי תכונותיהם.
כדי להקל על התלמידים, פותח פרק הסלעים בהתבוננות בתמונות של נופי סלעים ותיאורם. התלמידים אוספים 
רבות  תצפיות  מבצעים  הם  מוכן.  אוסף  מתוך  שונים  מסוגים  סלעים  לידיהם  ומקבלים  אבנים  לכיתה  ומביאים 
חומרים  הם  הספר  בפרקי  המוצגים  החומרים  רוב  הסלעים.  עם  מוחשי  מגע  להם  המזמנות  התנסויות  וניסויים, 
פשוטות  בתכונות  מתחילים  תכונותיהם:  את  בהדרגה  מכירים  הם  להבין.  לתלמידים  יותר  קל  שאותם  מוצקים, 
גז  יותר (תגובה לחומצה המלווה בבעבוע של  להבנה (צבע, פרירות, קשיות( ומגיעים בהדרגה לתכונות מורכבות 
מהסלע(. גם כשהם לומדים על קרקעות הם מתבקשים לקחת דגימות קרקע, לתאר אותן, לחוש אותן ורק אחר כך 
לבדוק תכונות מורכבות יותר: גודל חלקיקים (באמצעות זכוכית מגדלת( וחלחול מים בקרקע (בדיקה באמצעות 

תצפית(. 
יותר לבצע, אחרי שהם מכירים את התכונות של  התלמידים מתנסים במיון חומרים לקבוצות, פעולה שקל להם 
החומרים. כדי להבין את הקשר בין תכונות חומרים לשימוש בהם, הם מתנסים בעצמם בהכנת כלים מחומר ומאבן 

גיר.
רק אחרי שהתלמידים מכירים תכונות רבות של חומרים ולומדים לזהות בעזרתן חומרים ולמיינם, הם מתבקשים 
להבחין בין תכונות הכרחיות, שבלעדיהן הכלים לא יוכלו לשמש למטרה שעבורה יוצרו, לתכונות לא הכרחיות אך 

רצויות ליצרן ולצרכן.
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עקרונות מרכזיים בפרק: אל מצוק הסלעים

מפיקים מסלעים
חומרים באמצעות חציבה 

וכרייה.

יש סוגים רבים של סלעים
לכל סוג תכונות מיוחדות 

משלו.

הסלעים בונים את כדור 
הארץ

הם נמצאים בכל מקום:
מעל הקרקע, 

מתחת לקרקע ומתחת 
למים.

לסלעים ולחומרים 
שמפיקים מהם יש 

שימושים רבים
מתאימים את תכונות 

הסלעים והחומרים 
לשימושים השונים.

מזהים סלעים בעזרת 
תכונותיהם:

צבע, פרירות, קשיות, 
 תגובה למים, 

תגובה לחומצה.

קרקעות נוצרות מסלעים 
שהתפוררו ומחומרים 

נוספים
שהן קולטות: אבק, חול, 
סחף וחומרים אורגניים.

סלעים וקרקעות הם 
משאבי טבע

שימוש רב בהם מדלדל 
אותם.

מונחים ונושאים שכדאי לתרגל עם התלמידים ומשימות התרגול המוצעות 
בפרק

הנושאים המרכזיים בפרק: סוגים של סלעים שמוצאים בארץ (מובן שהוצגו רק כמה סוגים ולא כל הסלעים   .�
שמוצאים בארץ(, תכונות של סלעים, שימוש בתכונות לזיהוי ולהגדרת סלעים, שימושים שעושים בחומרים 
שמפיקים מסלעים, סוגי קרקעות שיש בארץ, תכונות של קרקעות, שימושים שעושים בקרקעות, הנזק לסביבה 

שגורם שימוש רב בסלעים ובקרקעות.
משימות סיכום לתרגול וחזרה המוצעות בפרק:  .2

משימה 7 – סיכום התכונות המאפיינות כל סוג של סלע. אלה למעשה כרטיסי זיהוי לסלעים המוצגים בצורת   
זיהוי לכל סלע על פי המידע המוצג בטבלה שהם הכינו. הם  טבלה. אפשר לבקש מהתלמידים להכין כרטיס 

יכולים כמובן גם לעצב את הכרטיס.
משימות 9-8 – סיכום תכונות שעוזרות לזיהוי סלעים ושימוש בהם לזיהוי סלעים לא מוכרים.  

משימות �4, �6 – תרגול תכונות הכרחיות ותכונות לא הכרחיות.  
במשימה �4 – התרגול מתמקד בשימושים בזכוכית.  

במשימה �6 – משימת תיכון. התרגול מתמקד בחומרים שמשמשים לבניית קיר וספסלי אבן.  
משימה �9 – מפנה את התלמידים להכין כרטיסי זיהוי לקרקעות.   

בעזרת כרטיסי הזיהוי אפשר לברר שתי שאלות חשובות: הקשר בין תכונות הקרקע לחלחול המים בה, והתאמת   
התכונות לגידול צמחים בקרקע. סביר שהתלמידים לא יוכלו לספק את כל ההסברים לקשר בין תכונות הקרקע 

לגידול הצמחים בה, אבל יציינו את התכונות המשפיעות על גידול הצמחים בקרקע.
משימה �2 – תערוכה מסכמת על סלעים וקרקעות.  



הצעות למשימות תרגול וסיכום 
חומרים שמפיקים מסלעים והשימושים שעושים בהם

שעושים  שימושים  ושל  מסלעים  שמפיקים  חומרים  של  סלעים,  של  שמות  לפניכם 
בחומרים:

שימו לב, ייתכן שיש שימוש שמתאים לכמה סלעים.

החומרים שמפיקים שם הסלע
מהסלע

השימושים שעושים 
בחומרים

לוחות לציפוי קירותמלחאבן חול

משטחי עבודה במטבחזכוכיתחרסית

זגוגיותאבני ריחייםגיר

מלח לבישול ולמאכלחומרבזלת

כלים לאחסוןאבנים חדותגרניט

פסליםחצץצור

כלים חדים לחיתוך עור ועץמלטכלים לנוי

העבירו קו בין שם הסלע, לחומרים שמפיקים ממנו.  .�
העבירו קו בין החומרים, לשימושים שעושים בהם.  .2

השלימו את הטבלה הבאה:  .�

חומרים שמפיקים מסלעים והשימושים שעושים בהם

השימושים שעושים בחומריםהחומרים שמפיקים מהסלעשם הסלע

��



הצעה למשימה לתרגול וחזרה של תכונות הקרקע ושימושיה
לפניכם רשימה של תכונות של הקרקע:

צבע הקרקע, גודל הגרגרים, רווחים בין הגרגרים של הקרקע, קשיות הקרקע, 
מים  חלחול  בקרקע,  יש  מים  כמה  בקרקע,  רקב  חומרי  נוכחות  הקרקע,  ריח 

בקרקע.
כשמוסיפים מים לקרקע הם מחלחלים בה.   .�

רשמו אילו תכונות משפיעות על חלחול המים בקרקע?  

פרטו, אילו תכונות של הקרקע משפיעות על צמחים שגדלים בה?   .2

תשובות לשאלות:
גודל החלקיקים והרווחים ביניהם, חומרי רקב בקרקע מגדילים את כמות   .�

המים שיש בה.

מושפעת   – לשורשים  הנחוץ  החמצן  מקור  שהוא  בקרקע  האוויר  כמות   .2
עם  בקרקע   – בקרקע  המים  כמות  שביניהם,  והרווחים  הגרגרים  מגודל 
יותר  יותר, אבל יש רווחים רבים  גרגרים קטנים, הרווחים ביניהם קטנים 
ויש בה יותר מים, ומהירות החלחול של המים בקרקע – חלחול מהיר מדי 
אינו טוב כי המים אינם נשמרים בקרקע והצמחים אינם יכולים להשתמש 
בהם. נוכחות חומרי רקב מגדילה את כמות המים בקרקע ומספקת חומרי 

מזון לצמחים. 
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חומרי העשרה למורים

תכונות המסייעות בזיהוי סלעים

מזהים סלעים באמצעות כמה תכונות בולטות שלהם:
צבע – לרוב הסלעים יש צבע בולט, אם כי לעתים קרובות מוצאים אותו סוג של סלע בצבעים שונים. כך למשל  א. 
מוצאים סלעי גיר בצבע חום, אפור, שחור, צהוב, ורוד ולבן. עם זאת לסוגים מסוימים של סלעים יש צבע אופייני: 

הצור הוא בדרך כלל חום ולבזלת צבע אפור־שחור.
קשיות ופרירות – אבן החול הוא סלע שמתפורר כאשר מנסים לחרוץ אותו בציפורן. זהו סלע פריר. חרסית  ב. 
נחרצים  גיר  כמו  יותר  קשים  סלעים  אצבע.  בציפורן  שנחרצים  רכים  סלעים  הם  גיר(  סלע  של  (סוג  וקירטון 

במסמר העשוי ברזל. סלעים קשים מאוד כמו ברזל וגרניט אינם נחרצים גם במסמר ברזל.
כך  משום  לעיבוד.  ונוח  עיסתי  נעשה  הוא  אותו  מרטיבים  כאשר  חרסית,  לסלע  אופיינית  תכונה   – עיסתיות  ג. 

משמש סלע החרסית לייצור כלים כבר אלפי שנים.
כבעבוע.  הנראות  גז  בועות  פליטת  גורמת  גיר  לסלע  מהולה  חומצה  של  טיפות  הוספת   – בחומצה  תסיסה  ד. 
נשימה  של  סוג  הוא  תסיסה  בעבוע.  לומר  ועדיף  מטעה  שם  זהו  אך  "תסיסה",  זו  תופעה  מכנים  הגיאולוגים 
אל־אווירנית שמבצעים בין השאר שמרים וגם חיידקים אחרים, ובמהלכו נפלט הגז – פחמן דו־חמצני. הוספת 

חומצה מהולה לגיר משחררת גם כן את הגז – פחמן דו־חמצני, אך זוהי תגובה כימית ולא תהליך ביולוגי.
משיכה למגנט – תכונה אופיינית לסלע בזלת, שיש בו מינרל בשם מגנטיט. כדי לצפות בתופעה זו יש לקרב  ה. 

מגנט חזק לאבקה כתושה של סלע בזלת.
טעם – מאפיין סלעי מלח. סלעים אלה מתמוססים במים ומעניקים להם טעם מלוח. ו. 

סוגי סלעים הנפוצים בארץ

אבן חול
סלע המורכב מגרגרים מעוגלים וקשים של המינרל קוורץ (תחמוצת הצורן(. אפשר להרגיש את גרגרי הקוורץ כאשר 

מנסים לגרוס חול בין השיניים. הסלע פריר וניסיון לחרוץ אותו בציפורן מפורר אותו.
כורכר הוא דוגמה לאבן חול. בסלע זה הגרגרים מחוברים זה לזה באמצעות גיר ולכן הסלע תוסס כאשר מוסיפים 

אליו חומצה מהולה. רוב סלעי הכורכר בארץ מצויים לאורך חוף הים התיכון.
חול שונה מאבן חול. גם הוא עשוי גרגרי קוורץ אך הם אינם מחוברים זה לזה ולכן לא נוצר מבנה גושי כמו בסלע 

הכורכר.
מוצאים בטבע סלעים של אבן חול במגוון צבעים: ורוד, אדום, סגול, לבן, צהוב.

סלעים של אבן חול נוצרו בעיקר ביבשה אך גם בים. לעתים קרובות מוצאים באבני חול מאובנים של שורשים ושל 
גזעי עצים, דבר המעיד שהסלעים נוצרו ביבשה. לעתים רחוקות יותר מוצאים גם מאובנים של אורגניזמים ימיים.

חול ואבן חול הם חומרי מוצא חשובים בייצור זכוכית. כדי לייצר זכוכית נחוצה תערובת של קוורץ ואבן גיר. מתיכים 
את חומרי הגלם בטמפרטורה גבוהה מאוד (�200°C( ומעבדים אותם לכלים שונים באמצעות ניפוח או יציקה.

חרסית
סלע רך מאוד הנחרץ בקלות בציפורן האצבע. התגובה להוספת מים מאפיינת את הסלע: הוא סופג את המים ונעשה 
עיסתי ורך ומתקשה שוב כאשר מייבשים אותו. מוצאים סלעי חרסית בטבע בצבעים בהירים של צהוב, ירוק ואפור. 
יש גם סוג של סלע חרסית לבן (שמו – קאולין(. סלעי חרסית נוצרו כתוצאה משקיעה בגופי מים יבשתיים (ביצות 

ואגמים( וגם בים. לעתים קרובות מוצאים בהם מאובנים.
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גיר
סלע נפוץ בארץ. הוא הסלע היחידי המגיב לחומצה.

לסלע דרגת קושי בינונית: אינו נחרץ על ידי ציפורן האצבע אך נחרץ על ידי מסמר ברזל. מוצאים בטבע גיר בצבעים 
שונים: אפור, צהוב, לבן וורוד (הודות לתחמוצת ברזל שמצויה בו(.

כי  (אם  הלוח  על  לכתיבה  האצבע. הקירטון משמש  ציפורן  ידי  על  יותר שנחרץ  רך  גיר  סוג של סלע  הוא  קירטון 
החומרים המשמשים היום לכתיבה על הלוח אינם גיר טבעי אלא חומרים מלאכותיים העשויים גבס – שאינו תוסס 

בחומצה או סיד שרוף – שתוסס בחומצה(. צבעו של הקירטון לבן.
הגיר נוצר בדרך כלל בים ומוצאים בו מאובנים רבים: צדפות, חלזונות ואלמוגים. 

בקירטון מוצאים מאובנים זעירים רבים.

צור
סלע קשה מאוד שאינו נחרץ גם על ידי מסמר ברזל. צבעו אפור־חום.

תכונה ייחודית לצור – שפשוף שתי אבנים זו בזו יוצר ניצוצות ששימשו בעבר להדלקת אש.
הצור נוצר בים ואפשר למצוא בו מאובנים ימיים רבים כמו צדפות, חלזונות ואמוניטים.

בזלת
סלע שנוצר בעקבות התפרצויות הרי געש. הלבה הפורצת מהם מתקשה והופכת לסלעי בזלת. זהו סלע קשה שאינו 
נחרץ במסמר ברזל. צבעו אפור־שחור. בסלע יש חומר, מגנטיט, הנמשך למגנט, אך אפשר לגלות תכונה זו רק אם 

כותשים את הסלע לאבקה.
בגלל קשיותו הרבה שימש סלע הבזלת להכנת אבני ריחיים ומכתשים.

גרניט
הגרניט, כמו הבזלת, נוצר מסלעים מותכים. אלא שלא כמו הבזלת הוא נוצר בעומק הקרקע. גם הוא סלע קשה מאוד 

שאינו נחרץ על ידי מסמר ברזל. צבעו בדרך כלל אפור או ורוד.
מגבישים  גם  ולפעמים  ורודים  מגבישים  מבריקים,  אפורים  גבישים   – קוורץ  ובהם  שונים  ממינרלים  מורכב  הוא 

שחורים.
בארץ מוצאים גרניט טבעי באזור אילת ומכרות תמנע.

(כדאי להבחין בין גרניט המשמש כשיש ואינו סלע טבעי ובין סלע טבעי שהוא הגרניט(.

סלע מלח
הוא מלח המאכל שלנו. מצטיין בשתי תכונות בולטות: מסיס היטב במים ומעניק להם טעם מלוח.

כיצד נוצרת קרקע?

יש המגדירים את הקרקע כבית גידול לשורשי הצמחים. על פי רוב, עובי השכבה שהשורשים גדלים בה אינו עולה 
על חצי מטר בסך הכול. הקרקע נוצרת מבלייה של סלעים, בתהליכים שנמשכים אלפי שנים,  משילובם של שלושה 

סוגים של תהליכים: 
תהליכים פיזיקליים – חילופי טמפרטורות בין יום ולילה ובעונות שנה שונות, גורמים להתפשטות ולהתכווצות של 
הסלעים. כתוצאה מכך מתנתקים גבישים הבונים את הסלעים, הסלע נסדק ועם הזמן מתפורר. לפעמים יש תופעה 

של התקלפות השכבות העליונות של הסלע שהן חשופות לחימום על ידי קרינת השמש.
תהליכים כימיים – המסה של מרכיבים בסלעים בהשפעת מים המגיעים אליהם. זוהי בליה כימית המחלישה את 
המגע בין החלקיקים הבונים את הסלע ומזרזת את תהליך הפירוק שהתחיל בהשפעת תהליכים פיזיקליים. כיצד 

פועלת בליה כימית?
מים המגיעים לסלעים, קולטים בדרכם מעט פחמן דו־חמצני מהאוויר וכמות גדולה יותר של הגז המצוי בקרקע 
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(נוצר בנשימה של מיקרואורגניזמים החיים בקרקע(. הם מגיבים עם הגז ונוצרת חומצה שמגיבה עם חומרים הבונים 
סוגים שונים של סלעים והם נשטפים מהסלע. כך למשל ממיסה החומצה סלעי גיר ונוצרות מערות בתוך הסלעים.

תהליכים ביולוגיים – על הסלעים מתפתחות חזזיות. הן מתפרקות ומשתחרר מהן חומר אורגני המאפשר התפתחות 
חיידקים על הסלעים. החיידקים מפרקים את החומר האורגני ומשחררים כמות גדולה של פחמן דו־חמצני, חומצות 
חנקן וגופרית. אלה מזרזים את הפירוק הכימי של הסלעים. ככל שנוצרת יותר קרקע והיא מתעשרת בחומר אורגני, 
מתחילים להופיע צמחים גדולים יותר שמזרזים את תהליך יצירת הקרקע. שורשי הצמחים סודקים את הסלעים 
וחושפים חלקים פנימיים לתהליכי בליה פיזיקליים וכימיים. שורשי הצמחים מחזיקים בקרקע, מונעים סחף שלה 
ומאפשרים השלמת תהליך יצירתה. עצים מצליחים להעמיק לתוך שכבת הסלעים שמתחת לקרקע. השורשים שלהם 

ממיסים את הסלעים ומצליחים לחדור לתוכם.

אופי הקרקע מושפע מסוג סלע האב שממנו נוצרה, מהאקלים בסביבת הסלעים, מהצמחים הגדלים בה, ממידת 
מישור,  מתון,  או  תלול  (מדרון  מצויה  היא  שבו  האזור  של  הטופוגרפי  ומהמבנה  דרכה  מים  של  והניקוז  החלחול 
עמק(. לעתים מוסעת הקרקע עם המים ומושקעת באזורים אחרים (סחף(. במקרים כאלה שכבת הקרקע מעל סלע 
האב נותרת דקה. במקרים אחרים מוסעים חלקיקי הקרקע ברוח, שוקעים באזורים מרוחקים מהאזור שבו נוצרו 
ומשפיעים על הרכב הקרקע במקום שקיעתם. מרכיבי סלע שהם מסיסים במים נשטפים ממנו עם הזמן ובקרקע 

נשארים רק מרכיבים שאינם מסיסים: חרסית, תחמוצות ברזל וקוורץ. 
צבע הקרקע נקבע על פי כמות החומרים המסיסים במים שעדיין נותרו בקרקע ביחס לכמותם בקרקע של מרכיבים 

שאינם מסיסים במים.
צבע אדום – מקורו בתחמוצות ברזל בקרקע.

צבע לבן – מקורו בגיר בקרקע.
צבע שחור – מקורו בחומר אורגני בקרקע.

מרקם הקרקע 
גוף הקרקע מורכב מחלקיקים בגדלים שונים. נדמה שהחלקיקים נוגעים זה בזה אך למעשה יש ביניהם רווחים או 
נקבוביות. באדמה יבשה הנקבוביות מלאות אוויר ואילו בקרקע רטובה יש בהן מים. מבנה המרכיב המוצק, מרקם 

הקרקע, נקבע על פי גודל החלקיקים הבונים אותה: 
נוהגים למיין את חלקיקי הקרקע על פי גודלם לארבע קבוצות:

• אבנים – חלקיקים שגודלם עולה על ס"מ אחד
• צרורות שגודלם נע בין �0-2 מ"מ

• סילט שגודלם נע בין 0.0�-0.002 מ"מ 
• חרסית, שגודלם פחות מ־0.002 מ"מ. 

הכמות בקרקע של חלקיקים בגדלים שונים קובעת את המרקם שלה. נוהגים לבטא את היחס הכמותי של מרכיבי 
יותר,  גדולים  חלקיקים  ויוצרים  הקרקע  חלקיקי  מתלכדים  כלל  בדרך  באחוזים.  משקלי  ביחס  השונים  הקרקע 

תלכידים.
וחרסית(,  חול, סילט  (בהרכבה מוצאים  ְסֵיינית  צרורית,  טיב המרכיב המוצק קובע את מרקם הקרקע: אבנונית, 

סילטית וחרסיתית.
בקרקע שהמרקם שלה גס מוצאים גרגרי חול רבים (קרקע חולית(. מכנים אותה גם קרקע קלה.

בקרקע שהמרקם שלה בינוני, מוצאים גרגרי סילט (אדמת טיט(. מכנים אותה גם קרקע בינונית.
בקרקע בעלת מרקם עדין מוצאים בעיקר גרגרי חרסית (קרקע חרסיתית(. מכנים אותה גם קרקע כבדה.

של  יותר  הרבה  גדול  מספר  יש  יותר,  קטנים  שהחלקיקים  ככל  שלה.  מהמרקם  מושפעות  הקרקע  של  התכונות 
חלקיקים באותו נפח קרקע. לכן גם שטח הפנים שלהם יהיה הרבה יותר גדול: שטח הפנים של חלקיקים בגרם חול 

הוא 6 מ"ר בעוד שבקרקע חרסית מגיע שטח הפנים של החלקיקים בקרקע שמשקלה גרם אחד ל־600 מ"ר!
ככל ששטח הפנים גדול יותר גדלה אחיזת המים בקרקע. לכן חלחול המים בקרקע חרסיתית יהיה אטי הרבה יותר 

מאשר בקרקע חולית. 
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השוואת התכונות של קרקע חולית לקרקע חרסיתית

קרקע חוליתקרקע חרסיתיתהתכונה

מעטהרבהאחיזת מים

מהירהאיטיתחדירות למים

מהיראיטיאוורור

נמוךגבוהאחוז חומר אורגני

מעטהטובהפוריות כללית

המרקם של הקרקע אינו משתנה, אבל הרכבה, בעיקר כמות החומר האורגני בקרקע, יכול להשתנות ולהשפיע על 
תכונותיה. כן מושפעות התכונות מהאופן שבו מסודרים החלקיקים בקרקע, סידור הבא לידי ביטוי בצפיפותה.

מבנה הקרקע
סידור החלקיקים בקרקע נקרא: מבנה הקרקע. 

מבנה הקרקע משתנה בעומק ובמרחב. חתך הקרקע מגלה את השינויים בעומק. בדרך כלל מבחינים בקרקע בכמה 
שכבות. כל שכבה נקראת אופק.

 .C השכבה שיש בה קרקע שנוצרה מסלע האב נקראת אופק
השכבה העליונה של הקרקע נקראת: אופק A. יש בה בדרך כלל הצטברות של חומר אורגני וכמות קטנה יותר של 
חרסית שנשטפת עם המים לשכבות עמוקות יותר. בשכבה זו מוצאים את שורשי הצמחים ולכן מכנים אותה: בית 

השורשים. 
במרבית הקרקעות מוצאים בין שתי השכבות האלה שכבה נוספת, אופק B, שבה מתרכזת חרסית. צבעה של שכבת 
זו אין כמעט חומר אורגני ורק לעתים רחוקות מוצאים בה  הביניים הוא על פי רוב אדום, חום או צהוב. בשכבה 

שורשים של צמחים. שכבה זו אינה תורמת להתפתחות הצמחים. 
 .R השכבה של סלע האב שלא עבר תהליכי בליה שנמצאת מתחת לקרקע היא אופק

.ca לעתים נוצרים בשכבות קרקע שונות גושים של גיר ומסמנים אותם כאופק

צפיפות הקרקע
המרקם של הקרקע (אופי החלקיקים הבונים אותה( הוא ערך בלתי משתנה ולכן יש חשיבות רבה לאופן סידורם של 

החלקיקים בקרקע, כלומר, לצפיפות הקרקע.
הצפיפות של הקרקע היא המסה של יחידת נפח של קרקע (למשל של סמ"ק(. מסת הקרקע כוללת גם את האוויר 
של  המסה  האמיתית:  הצפיפות  את  קרובות  לעתים  בודקים  הקרקע  תכונות  במדידת  לכן,  חלקיקיה.  בין  הכלוא 

סמ"ק קרקע התפוס כולו על ידי חלקיקי הקרקע שאין ביניהם אוויר.
נפח האוויר שבין חלקיקי הקרקע תלוי במבנה הקרקע ובגודל החלקיקים. בקרקע חולית, חלקיקי הקרקע גסים 

יותר ויש ביניהם רווחים גדולים יותר עם אוויר. 
בקרקע חרסיתית, לעומת זאת, החלקיקים קטנים מאוד ויש בקרקע נקבוביות זעירות רבות. 

מבחינים בין שני סוגים של נקבוביות:
נקבוביות נימיות: בנקבוביות אלה המים נאחזים בדפנות, שהם למעשה שטח הפנים של חלקיקי הקרקע, ואינם  א. 

חופשיים לנוע בקרקע.
נקבוביות לא נימיות: שבהן המים חופשיים לנוע בקרקע. הם נעים כלפי מטה בכוח הכובד. ב. 

החדירות  ולכן  נימיות  נקבוביות  מעט  רק  יש  גדולים.  שביניהם  והרווחים  גדולים  החלקיקים  חולית,  בקרקע   
לאוויר טובה מאוד. אך נימיות נמוכה של הנקבוביות מקטינה את האחיזה של המים בקרקע ולכן החלחול מהיר 

מאוד.
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בקרקע חרסיתית יש הרבה חלקיקים קטנים וביניהם נקבוביות זעירות שרובן נימיות. לכן המים נאחזים בחלקיקי 
הקרקע ואינם זורמים כלפי מטה בכוח הכובד (אינם מחלחלים(. בקרקע חרסיתית אם כן, חלחול המים ִאטי וגם 

האוורור שלהן (חדירות הקרקע לאוויר( נמוך.
בקרקע חרסיתית נוצרים לעתים קרובות תלכידים, חלקיקי קרקע שנדבקים זה לזה ויוצרים חלקיקים גדולים יותר. 
התלכידים גדולים יותר ויוצרים ביניהם נקבוביות לא נימיות. יצירת התלכידים מגדילה את החדירות לאוויר ואת 
חלחול המים בקרקע. בתלכידים מוצאים לעתים קרובות גם חומר אורגני. הוספת חומר אורגני לקרקע חרסיתית 
מסייעת אם כן ליצור תלכידים ומשפרת את איכות הקרקע. החומר האורגני גם יוצר תלכידים משלו שמפרידים בין 

חלקיקי החרסית ובכך תורמים גם כן לאוורור הקרקע ולהפחתת הנימיות שלה.

מבנה הקרקע

תלכידים

תלכיד קרקע

חלקיקי קרקע

דשן

חומר אורגני

חלקיק קרקע

אותם  והופכים  לקרקע  המגיעים  חיים  ובעלי  צמחים  שיירי  המפרקים  רבים  מיקרואורגניזמים  מוצאים  בקרקע 
לרקבובית, חלקיקים קטנים של חומר אורגני. קרקע עשירה ברקבובית היא קרקע פורייה יותר. הרקבובית משמשת 
תלכידים  ליצירת  הרקבובית תורמת  וזרחות(.  חנקות  (בעיקר  שורשי הצמחים  ידי  על  למינרלים שנקלטים  מקור 
את  מגדילה  הרקבובית  חולית  בקרקע  שלה.  הנימיות  את  ומפחיתה  הקרקע  לאוורור  תורמת  חרסיתית,  בקרקע 
קשירת  מהרקבובית.  הניזונים  חנקן  קושרי  חיידקים   – במיוחד  חשובה  קבוצה  מתקיימת  בקרקע  המים.  אחיזת 
החנקן על ידי מיקרואורגניזמים בקרקע היא המקור העיקרי לחנקן, העומד אחר כך לרשותם של הצמחים ובעלי 

החיים.

השפעת צמחים על מבנה הקרקע
הצמחים תורמים לשיפור איכות הקרקע. הם מונעים הרס תלכידים שכבר קיימים בקרקע ותורמים ליצירת תלכידים 
נוספים. כשהשורשים גדלים וחודרים לעומק הקרקע, הם מהדקים את חלקיקי הקרקע ויוצרים תלכידים. יצירת 
התלכידים מתגברת גם כאשר השורשים יונקים מים מהקרקע. ליד השורשים יש פעילות ניכרת של מיקרואורגניזמים 
וגם היא תורמת לשיפור מבנה הקרקע. שורשי הצמחים יוצרים מחילות שדרכם יכולים המים לחלחל בקלות רבה 

לעומק הקרקע ויכול גם להגיע אוויר לשכבות עמוקות יותר.
בגלל  הקרקע  של  העליונות  בשכבות  המצויים  בתלכידים  קרובות  לעתים  פוגעים  הקרקע  מעל  המצטברים  המים 
הלחץ שהם יוצרים על שכבות הקרקע העליונות. נוף הצמחים מפחית את הצטברות המים מעל הקרקע ומפחית את 
הפגיעה במבנה הקרקע. נוף הצמחים גם שומר על לחות קרקע גבוהה יותר ועל טמפרטורת קרקע יציבה יותר, וכך 

הוא מסייע לפעולתם של מיקרואורגניזמים בקרקע. כך תורם נוף הצמחים לשמירה על איכות הקרקע.
עיבוד הקרקע על ידי האדם כרוך בחרישה והפעלת לחץ מכני על הקרקע שדוחס אותה והורס את תלכידי הקרקע. 
ככל שעיבוד הקרקע נעשה לעתים קרובות יותר, הפגיעה בקרקע קשה יותר. השקיה תכופה של הקרקע יוצרת גם היא 
לחץ על הקרקע, מהדקת אותה ופוגעת במבנה שלה. עודף מים מפחית את אוורור הקרקע עד כדי חנק השורשים. גם 
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אופי הגידולים משפיע על איכות הקרקע. גידולים שמשך גידולם ארוך מצליחים ליצור שורשים מסועפים ועמוקים 
יותר שמשפרים את איכות הקרקע. גידולים שמשך גידולם קצר אינם מצליחים לפתח מערכת שורשים מסועפת 
ותורמים פחות לאיכות הקרקע. אפשר לשמור על איכות הקרקע אם משלבים במחזור הגידולים צמחים שמשפרים 

את איכות הקרקע.

חלחול מים בקרקע
כשמוסיפים מים לקרקע, הם חודרים פנימה בתהליך שנקרא: חלחול. צבע הקרקע משתנה עם חדירת המים לתוכה: 

היא נעשית כהה יותר.
מודדים את חדירות המים לקרקע על פי מהירות החלחול: העומק (במ"מ( שהמים מצליחים לעבור בקרקע במשך 

שעה. בקרקע שחלחול המים בה גבוה, תהיה מהירות החלחול גדולה מ־50 מ"מ בשעה.
בקרקע שהחלחול בה בינוני, תהיה מהירות החלחול בין �5 ל־50 מ"מ בשעה.

בקרקע שהחלחול בה נמוך, תהיה מהירות החלחול קטנה מ־�5 מ"מ בשעה.

        

�5 מ"מלאחר שעה

 מהירות החלחול תלויה במבנה הקרקע ובמרקם שלה, אך גם בתכולת המים בקרקע.
נספגים בתחילה מהר  יבשה, הם  יותר. כאשר מוסיפים מים לקרקע  יבשה  כלל שהקרקע  גדלה  מהירות החלחול 

מאוד. אבל ככל שכמות המים בקרקע גדלה, פוחתת בהדרגה מהירות החלחול.

תכולת המים בקרקע ומהירות החלחול של המים 

יומיים  או  יום  במשך  בתנור  אותה  ומייבשים  קרקע  של  דגימה  שוקלים  בקרקע,  המים  כמות  את  למצוא  כדי 
.�05°c בטמפרטורה של

שוקלים את הקרקע היבשה.
ההפרש שבין משקל הקרקע הרטובה למשקל הקרקע היבשה הוא משקל המים בדגימת הקרקע.

אפשר גם לבטא את כמות המים בקרקע באחוזים ממשקל הקרקע.
מחשבים את ההפרש שבין משקל הקרקע הרטובה למשקל הקרקע היבשה, ומחלקים במשקל הקרקע היבשה:

בקרקע שאחוז המים בה הוא 20%, יש 20 גרם מים על כל �20 גרם קרקע רטובה.
מים.  מלאות  הנקבוביות  כל  כאשר  לרוויה  מגיעה  הקרקע  מים.  מתמלאות  בקרקע  הנקבוביות  גשם,  יורד  כאשר 
במצב זה אין עוד אוויר בקרקע. קל לגלות אם הקרקע רוויה במים: די אם ניקח ביד קרקע ונלחץ אותה. אם יוצאים 

מהקרקע מים הרי היא רוויה.
כאשר הקרקע רוויה, לא יכולים לחלחל בה עוד מים ונוצרת זרימת מים על־קרקעית.

יכולים להמשיך  רוויה, הצמחים מתקשים להתקיים כי הם זקוקים לאוויר בקרקע. רוב הצמחים אינם  במצב של 
מוצפות  בקרקעות  גדל  הוא  זו.  מבחינה  דופן  יוצא  הוא  האורז  ימים.  מ־5-2  יותר  במים  רוויה  בקרקע  להתקיים 

במים.
בדרך כלל מצב הרוויה נפסק עם ההפוגה בגשמים. המים ממשיכים לחלחל לשכבות עמוקות בקרקע וסופם שהם 
מגיעים למאגרי מים תת־קרקעיים (מי תהום( או זורמים לאזורים נמוכים יותר. במקום המים נכנס אוויר לקרקע. 
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ייבוש  בקרקע שחלקיקיה גסים כמו קרקע חולית, התהליך נמשך שעות אחדות. בקרקע חרסיתית נמשך תהליך 
הקרקע כמה ימים.

אחרי ייבוש הקרקע, הנקבוביות הגדולות בקרקע מלאות אוויר ואילו הנקבוביות הקטנות יותר מלאות מים. מצב זה 
נקרא: קיבול רטיבות השדה. מצב זה מתאים מאוד לגידולים חקלאיים. אך עם הזמן הצמחים יונקים את המים ויש 
להוסיף לקרקע עוד מים כדי שלא תתייבש. ככל שהקרקע יבשה יותר, נאחזים המים שנותרים בה בחוזק רב יותר 
אל חלקיקי הקרקע ולשורשי הצמחים קשה יותר לינוק אותם. אם לא משקים את הקרקע, יכול להיווצר מצב שבו 

השורשים אינם יכולים עוד לינוק מים מהקרקע והצמח סובל מחסור במים.
הנקודה שבה אין די מים בקרקע והשורשים אינם יכולים עוד לינוק ממנה מים היא נקודת הכמישה. 

המים הזמינים בקרקע העומדים לרשות הצמח הם בטווח שבין נקודת קיבול רטיבות השדה לנקודת הכמישה.
מים במי תהום

הם אלה  במים,  הזמן  כל  רוויות  שהן  קרקע  לשכבות  ומגיעים  הקרקע  לעומק  מחלחלים  מהמים   חלק 
נישאים.  הם  שעליו  הסלע  במבנה  רבה  במידה  ותלוי  למקום  ממקום  משתנה  התהום  מי  שכבת  עומק  תהום.  מי 
יורד  מהקרקע,  מים  שאיבת  בהשפעת  או  יבשות  בעונות  התהום.  מי  של  המפלס  עולה  מרובים,  גשמים  בעקבות 

המפלס.
מי התהום זורמים זרימה אופקית ויכולים להגיע למאגרי מים על־קרקעיים: נהרות, אגמים ואף אוקיינוסים. 

כלי חרס

כבר בימי קדם הייתה עבודת הקדרות נפוצה מאוד בתרבויות רבות בעולם. מוצאים דמיון רב בצורת הכלים ובדרכי 
פולחניים. עם הזמן התחילו להשתמש בחרס  ולצרכים  היו להכנת פסילים  עיבודם. השימושים הראשונים בחרס 
להכנת כלי בית שונים. השימוש הנרחב בכלי חרס מסייע לארכיאולוגים ולהיסטוריונים לאסוף מידע על תקופות 

קדומות, באמצעות כלי חרס שהם מוצאים בחפירות. 
את  לשטח  נהגו  מאוד:  פשוט  היה  החרס  עיבוד  נהרות.  בשפכי  שמצאו  (טין(  בוץ  מוצא  כחומר  שימש  בתחילה 
החרס וליישר אותו באמצעות חבטות בעזרת אבנים או מוטות. לפעמים גם דרכו על החרס עד שהושגה הדחיסות 
הרצויה. הכאה על חומר הגלם בעזרת אבנים ומוטות שימשה גם לעיצוב צורת הכלי. עם הזמן התפתחו שיטות עיבוד 

משוכללות יותר ובהן השימוש בגלגלי אובניים (ראו בהמשך(.
ייצרה כל משפחה את הכלים  והגיעו לרמה גבוהה מאוד בייצורם. בדרך כלל  לייצר כלי חרס  ביוון העתיקה הרבו 
שהיו נחוצים לה. הסינים היו אמני החרס הראשונים. הם עיצבו מהחרס דמויות של בעלי חיים ושל האדם. הם גילו 
את החרסית הנקייה (אבקה לבנה בשם קאולין( בשנת 600 לספירה. שמה של האבקה נגזר משם המקום שבו היא 
נמצאה לראשונה. מחרסית נקייה הצליחו לייצר כלים עדינים באיכות גבוהה יותר, כלי חרסינה. הסינים שמרו במשך 

מאות שנים על סוד ייצור כלי החרסינה העדינים ורק במאה ה־�6 התפשט ייצורם גם לאירופה.

סוגים של כלי חרס
כלי החרס נבדלים זה מזה בעוביים, במרקם שלהם (אם יש בהם נקבוביות פנימיות ואם יש ציפוי זגוגי(, ובצבע. 

נוהגים להוסיף לחרסית חומרים נוספים בהתאם לשימושים: 
ואת הנפח  עץ, משנים את תכונות החרסית. הם מגדילים את הנקבוביות  ונסורת  גיר, טלק  חומרי מילוי – חול, 

ומפחיתים את הגמישות וגם את מידת ההתכווצות בשעת הייבוש והשרפה.
מתכות – המעניקות קשיות לחומר ומשפיעות גם הן על הצבע. בזמן החימום נותן ברזל שמוסיפים לתערובת צבע 
כחולים־ צבעים  לתערובת  נותנת  הנחושת  אדומות.  ולבנים  רעפים  לייצור  משמש  חרס  של  כזה  סוג  כתום־חום. 

ירוקים. לפעמים מוסיפים חומרי צבע אחרים.
כלי חרס פשוטים כמו עציצים וכלי חרס, מכינים מחומר לא נקי שמייבשים בטמפרטורה נמוכה יחסית. חרס זה 
זגוגי. כלים העשויים חרס פשוט נשברים  יש לצפות אותם בציפוי  יעבירו מים  סופג מים ואם רוצים שהכלים לא 

בנקל.
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בכלי קרמיקה יש כמות גדולה יותר של חרסית נקייה. כלי חרסינה עשויים חרסית נקייה. כלים אלה עוברים שני 
תהליכי שרפה והם חסינים לחום. כלים אלה הם בעלי דופן דק והם חזקים מאוד. אפשר לעטר אותם לפני ששורפים 

אותם אך גם אחרי השרפה.
כלי סניטציה. מוסיפים לחומר חומרי מילוי ויוצקים את התערובת לתוך תבניות גבס. אחרי  מכינים מחרסית גם 

הייבוש מצפים את הכלים בציפוי זגוגי ושורפים אותם בטמפרטורות גבוהות.

שיטות לייצור כלי חרס
יש שתי שיטות עיקריות לייצור כלי חרס:

גלגלי אובניים – שימשו את הקדרים עוד במצרים העתיקה. בשיטה זו מניעים לוח באמצעות דוושות או מנוע  א. 
חשמלי. מניחים על הלוח את החומר ומעבדים אותו בין כפות הידיים. מניחים לכלי להתייבש ואחר כך שורפים 

אותו. בשיטה זו מייצרים כלי אוכל וכלי נוי.
יציקה – מכינים תבניות מגבס משני חלקים המחוברים היטב זה לזה. יוצקים אל התבניות חומר גלם נוזלי.  ב. 
מחליקים  הכלי.  את  ומוציאים  התבנית  את  פותחים  מתקשה,  כשהחומר  בתבנית.  להיספג  למים  מניחים 
ושורפים אותו. בשיטה זו משתמשים כדי לייצר כמות גדולה של כלים אחידים. בשיטה זו מייצרים כלי סניטציה 

וכלי אוכל.

שרפה של כלי חרס
השרפה מקשה את החומר. נראה שתופעה זו התגלתה באקראי. בעבר נהגו לייבש כלי חרס על ידי שרפתם בעזרת 
עצים וזרדים, קוצים, פחם וזבל יבש. הבעירו אותם והניחו בהם את כלי החרס. השרפה בשיטה זו אינה אחידה וכלי 

חרס רבים התקבלו פגומים.
כיום שורפים את כלי החרס בתנורים מיוחדים (כבשנים( שאפשר להשיג בהם טמפרטורות של אלפי מעלות. ככל 
שהטמפרטורה גבוהה יותר, המוצרים חזקים וקשים יותר. אך יש להתאים את טמפרטורת השרפה לכל תערובת של 

חומר (ראו בטבלה(.
טמפרטורת השרפה של כלי חרס שונים

900°c12001000°־c14001200°־c15001400°־c

כלים חסיני אשכלי חרסינהכלי חרסעציצים

לבנים לכבשןכלי סניטציהאריחיםרעפים

כלי אוכללֵבנים אדומות

כלי חרס באיכות גבוהה נוהגים לשרוף פעמיים: פעם ראשונה כאשר מסיימים לעצב את הכלי ופעם שנייה אחרי 
הזיגוג. השרפה השנייה מתבצעת באיטיות רבה כדי לא לסדוק את הכלים. כדי למנוע ספיגת נוזלים, מצפים את 

הכלים בציפוי זגוגי.
הזיגוג מתקבל ממריחת תערובת של סיד, פצלת השדה וחלמיש. בעבר נהגו להוסיף גם עופרת.

כדי לצייר על הכלי, מצפים תחילה את הכלי בזיגוג ראשון. מציירים על הזיגוג ואחרי שהצבע מתייבש, מורחים שכבת 
זיגוג נוספת ושורפים שוב. בתהליך השרפה חומרי הצבע נצמדים היטב לחרס.
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זכוכית

בעבר הייתה הכנת הזכוכית קשה ומורכבת ולכן היא הייתה יקרה מאוד, כמתואר בספר איוב, כח יז: 
"אם יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כל פז."

רק אנשים עשירים מאוד יכלו להרשות לעצמם להשתמש בכלי זכוכית. היא שימשה לייצור כלי קישוט ותכשיטים. 
כבר המצרים הקדמונים השתמשו בזכוכית לציפוי כלי נוי, חרוזים ותכשיטים שהכינו מחרס ומסבון. לזכוכית היו 
צבעים מיוחדים: טורקיז, אדום, כתום ועוד. אחר כך התחילו לייצר כלים מזכוכית לאחסון נוזלים, משחות ובשמים 

ולהכנת פסלונים.
וייצרו  הנשיפה  אומנות  את  המציאו  הפיניקים  בצידון.  הזכוכית  תעשיית  שגשגה  הספירה  לפני  הראשונה  במאה 

בקבוקים, ספלים, גביעים, צלחות ועוד.
במאה השנייה לספירה התחילו להוסיף לזכוכית את המתכת, מנגן, שמעניק לזכוכית שקיפות. בעקבות זאת התחילו 

לייצר שמשות, מראות ועדשות למשקפיים ולמכשירים אופטיים אחרים.
במאה ה־�4 התפתחה בחברון תעשייה מפותחת של זכוכית שנודעה בשם: זכוכית חברון. זכוכית זו נודעה בעיקר 
לייצור תכשיטים,  וחומים. הזכוכית שימשה בעיקר לצורכי פולחן אך גם  ירוקים  בעקבות הצבעים שלה: כחולים, 

אגרטלים, כדים וכוסות.
המסורת של הכנת כלי זכוכית עברה במשך דורות רבים מאב לבן עד שתעשיית הזכוכית התפתחה וגבר השימוש 

במכונות.

מרכיבי הזכוכית ואופן הייצור של כלי זכוכית
בזכוכית יש כמה מרכיבים:

– חול קוורץ, המרכיב העיקרי, 50%-70% מהרכבה. 
– סודה או אשלגן שמעלים את נקודת ההתכה של הזכוכית.

– סיד או חומצת בור שמקנים לזכוכית ברק, קשיות או רכות, צליל אופייני ועמידות בפני שינויים בטמפרטורה.
מניחים  אחידה.  תערובת  שמקבלים  עד   )�400°c (מעל  מאוד  גבוהה  בטמפרטורה  המרכיבים  כל  את  מתיכים 

לתערובת להתקרר עד שהיא נעשית צמיגה יותר ואז נותנים לה את הצורה הרצויה.
יש כמה שיטות לייצור כלים מזכוכית:

שיטת הנשיפה – מכניסים צינורית ברזל חלולה לתוך הנוזל הצמיג ונושפים. הנוזל הצמיג עוטף את בועת האוויר  א. 
שנפלטת מהצינור. כך מקבלים את החלק הפנימי של הכלי. אפשר להוסיף לו ידיות, רגליות ועיטורים חיצוניים 

אחרים.
נשיפת זכוכית בתבניות – נושפים אוויר לתוך זכוכית צמיגה וחמה. נוצרת בועת זכוכית שמכניסים אותה לתוך  ב. 
תבנית מברזל יצוק. נושפים שוב לתוך הזכוכית כשהיא מוחזקת בתבנית. כך גורמים לזכוכית למלא את כל נפח 
התבנית ולהיצמד לדופנותיה. מצננים את הזכוכית ומוציאים אותה מהתבנית. הנשיפה מתבצעת על ידי אדם 

או על ידי מכונה.
בשיטה זו מייצרים בקבוקי זכוכית.  

זכוכית משוכה – משמשת לייצור משטחי זכוכית. מושכים תערובת חמה וצמיגה של זכוכית לגובה של כמה  ג. 
קומות במכונה מתאימה. תוך כדי המשיכה הזכוכית נעשית שטוחה וחלקה. הזכוכית מתקררת בהדרגה ועוברת 
שם  ומוצקה,  קרה  כשהיא  המכונה  לקצה  מגיעה  הזכוכית  יותר.  עוד  אותה  ומחליקים  הכובשים  גלילים  דרך 

חותכים אותה ללוחות. כך מכינים זכוכית לחלונות.

צבעי הזכוכית
נוכחות של תחמוצת ברזל בחול מעניקה לזכוכית צבע ירקרק. כדי לקבל צבעים אחרים, מוסיפים לזכוכית מתכות 

אחרות בזמן ההתכה. כך הופכים הצבעים חלק בלתי נפרד מהזכוכית.
אפשר גם לצבוע על פני הזכוכית. מורחים את הצבע על הזכוכית ומחממים את הכלי כך שהצבע נטמע בזכוכית.
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זכוכית ביטחון
(מעין  ושקוף  חזק  דבק  באמצעות  זכוכית  לוחות  שני  לזה  זה  מחברים  כאשר  מתקבלת  במיוחד  חזקה  זכוכית 

"סנדוויץ'"(. גם אם הזכוכית נשברת היא נשארת צמודה לדבק. סוג כזה של זכוכית מתאים לשימוש בכלי רכב.
סוג נוסף של זכוכית חזקה היא הזכוכית המשוריינת: מוסיפים לזכוכית רשת שתי וערב של חוטי מתכת. אם הזכוכית 

נשברת, השברים מוחזקים על ידי הרשת.

זכוכית חד־כיוונית
זכוכית חד־כיוונית מאפשרת לראות את הנעשה בחדר סמוך, שהוא מואר, בלי שהנוכחים בחדר יוכלו לצפות בחזרה 
לתוך החדר השני, שהוא אפל יותר. כדי להשיג זאת, מצפים את הזכוכית מצדה האחד בשכבה דקה מאוד של כסף.

סיבי זכוכית
מכינים סיבי זכוכית על ידי משיכת הזכוכית ויצירת חוטים דקים מאוד, דקים יותר משערה של אדם. בדרך כלל 

הסיבים קצרים ומשמשים חומר מבדד לחום ולקור.
לסיבי זכוכית יש כמה תכונות חשובות:

אריגים  כמו  מתבלים  ואינם  נשחקים  אינם  ושומנים,  לחומצות  עמידים  לחות,  סופגים  אינם  לאש,  עמידים  הם 
אחרים.

אפשר לארוג את הסיבים ולהכין מהם בגדים, חבלים ווילונות.

ביבליוגרפיה לפרק: אל מצוק הסלעים

אמיר ר., (�996(, פרקים באקולוגיה (הקרקע, עמ' 94־85(, ירושלים
אנציקלופדיה טיים־לייף לנוער, (�996(, הכרכים: גיאוגרפיה וכוכב הלכת ארץ, תל אביב 

בייזר א., (2004(, כדור הארץ, תל אביב
ברני ד., (�995(, כיצד פועל הטבע? האנציקלופדיה המדעית החדשה, ישראל

גיל א., (�994(, דע את האדמה, תל אביב
זיו ע., רימון ד., (�998(, צמחים בחקלאות: פרק ג – הקרקע כבית גידול לצמחים, ירושלים

לבני ש., (��99(, כדור הארץ שלנו, ירושלים
מזור ע., (�994(, גיאולוגיה בפטיש ישראלי, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב

נוי י., (�965(, שיעורים בתורת הקרקע, תל אביב
נוי י., (�990(, קרקע ודשן, תל אביב

נכתב בסלע, (�200(, מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים, מכון ויצמן למדע, רחובות
עיניים, רבעון לילדים, הגיליונות:

אבן, גיליון מס' �6, נובמבר 2005
אדמה, גיליון מס' 9, ספטמבר �997

פארנדון ג'., (�996(, כיצד פועל כדור הארץ, תל אביב
פלקסר ע., ילין־דרור ע., (�995(, כדור הארץ: חומרים, מבנה ותהליכים, ירושלים
רביקוביץ ש., (תשמ"א(, קרקעות ישראל, התהוותן, טבען ותכונותיהן, תל אביב
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הערות מורחבות לנושאים הנלמדים בפרק

הדרכה לביצוע התצפית )הערה לעמוד 91(
כלים וחומרים: שתי משורות, שני כלים עם כמות שווה של מים בכל אחד, שתי פיסות קטנות של נייר סינון, שני 

משפכים, שעון שניות, דגימות קרקע שוות נפח.

מהלך העבודה:
מקפלים נייר סינון ל־4, פתוחים אותו בצורת קונוס ומניחים בתוך המשפך. א. 

שופים את הקרקע על נייר הסינון. ב. 
מניחים את המשפך עם הקרקע על המשורה. ג 

מוסיפים לכל משפך כמות שווה של מים ומודדים את הזמן העובר מרגע הוספת המים למשפך ועד שיוצאת  ד. 
הטיפה הראשונה את המשורה.

רצוי שהמבדק יתבצע על ידי שני תלמידים: אחד ימדוד את הזמן והשני יוסיף את המים.  
יש לוודא שהתלמידים יודעים לבצע מדידה של זמן באמצעות שעון עצר. במקרה שעושים שימוש בשעון עצר,   

כדאי לתרגל את התלמידים, עוד לפני ביצוע התצפית, כיצד מפעילים את השעון ומודדים את השניות שעברו.
יש להמתין עד שכל המים יחלחלו ולהשוות את כמות המים שנאספו בכל משורה. זה יהיה מדד לכמות המים  ה. 
 2 בכל  למדוד  אפשר  במשורה,  שמשתמשים  מכיוון  לחילופין,  בקרקע.  שנותרה  לכמות  בהשוואה  שחילחלה 
דקות כמה מים יש במשורה, להכין טבלה ולרשום בה את הנפחים הנמדדים. אם החלחול בקרקע חרסיתית ִאטי 
מאוד, אפשר לבקש מהתלמידים לחזור ולמדוד כמה מים נאספו במשורה אחרי שעה נוספת, שעתיים ואולי אף 

למחרת היום.
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הפרק: מה עושים בחומרים?

עקרונות מרכזיים הנלמדים בפרק והקשר שלהם לפרקים אחרים

על פי הנדרש בתכנית הלימודים, על התלמידים להכיר חמש תכונות ולמיין חומרים על פיהן: הולכת חשמל, משיכה 
למגנטים, מסיסות, בעירות ודליקות.

תכונות אלה מופשטות ואינן קלות להבנה. כדי להקל על התלמידים, הם מבצעים תצפיות רבות ומתנסים בתופעות 
הקשורות בתכונות. כך יקל עליהם לזכור את התכונות, להבין את הקשרן לתופעות טבע ולתאר אותן בלי להסבירן.
הולכת חשמל ומשיכה למגנטים הן שתי תכונות ייחודיות המאפיינות את המתכות. התכונה, הולכת חשמל, נידונה 
בהרחבה בפרק: זורמים עם החשמל, לכן בחרנו שלא לדון בה במסגרת הפרק הזה. בפרק החשמל מוסבר גם הקשר 
בין הולכת חשמל לקבוצת המתכות. כאשר מלמדים את המשיכה למגנטים, כדאי לציין שזו תכונה המאפיינת מתכות 
מסוימות (ברזל, ניקל וקובלט(. כאשר לומדים על הולכת חשמל, כדאי לקשר את שתי התכונות החדשות של מתכות 

שנלמדו השנה, לתכונות שהתלמידים הכירו עוד בכיתה ב' וילמדו שוב בכיתה ה'.
בעירות ודליקות הן תכונות המגדירות ומאפיינות את חומרי הדלק והן מוצגות בהקשר של קבוצת חומרים זו. לעומת 
זאת, יכולת הציפה ומידת המסיסות במים ובנוזלים אחרים (תערובות ותמיסות( הן תכונות הקשורות במגוון רחב 

של חומרים. לכן הן מוצגות בהקשר של הכרת התכונות עצמן ולא כמאפיינים של קבוצת חומרים מוגדרת. 

חלקו הראשון של הפרק עוסק בתכונות: משיכה למגנטים ומסיסות במים. התלמידים לומדים למיין חומרים על 
פי המשיכה למגנטים ולגלות אילו כלים ומכשירים בבית מכילים מתכות, על פי משיכתם למגנט. הדיון במסיסות 
מבחין בין חומרים שאינם מתמוססים במים ויוצרים עמם תערובות ובין חומרים שמתמוססים במים ויוצרים עמם 
תמיסות. התלמידים לומדים שמסיסות או אי־מסיסות במים מאפיינת גם מוצקים וגם נוזלים. לא הזכרנו מסיסות 
של גזים במים. בחרנו למקד את הדיון בפרק בעיקר במסיסות של חומרים במים (הממס האוניברסלי(, אך חשוב 
להדגיש שתופעות דומות קיימות גם בממסים אחרים. בפרק מוצע גם לנסות ולהמיס נפט בשמן כדי לראות שהם 
יוצרים תמיסה, בעוד שעם מים יוצר כל אחד מחומרים אלה תערובת. הראינו גם שאלכוהול אינו מתמוסס בשמן 

ויוצר אתו תערובת.
הקשר שבין תכונות החומר לשימושים שעושים בו הוא ציר מרכזי בלימוד היבטים טכנולוגיים של שימוש בחומרים. 
השימושים  למגוון  התכונות  שבין  הקשר  את  ומדגימות  ובנייר,  בעץ  בשימוש  העוסקות  יחידות  בפרק  שיבצנו 
בחומרים. התלמידים גם לומדים להבחין בין תכונות הכרחיות לתכונות לא הכרחיות. הבחנה זו מסייעת להם בהכנת 

משימות תיכון, כמו למשל המשימה להכנת מוצר פשוט מעץ המוצע ביחידות אלה.

חלקו השני של הפרק עוסק בחומרי דלק, חומרים בעלי חשיבות רבה בזמננו. 
לחומרים אלה כמה תכונות ייחודיות: חלקם נדלקים בקלות רבה. אחרים אינם נדלקים בקלות אבל כל חומרי הדלק 
בוערים בקלות (בעירים( ומפיצים חום רב בבעירתם. החום הוא מקור אנרגיה חשוב להפקת חשמל, להפעלת כלי 
רכב ומכונות, לחימום. רוב חומרי הדלק שהאדם משתמש בהם היום מגיעים מן החי והצומח: עץ ופחם (שמקורם 
בצומח(, נפט וגז טבעי (שמקורם בחי ובצומח גם יחד(. קבוצת חומרים זו נקראת בשם הכולל: דלק פוסילי (מאובן(, 

שכן מקורם בצמחים ובבעלי חיים שמתו לפני מיליוני שנים והפכו לחומרי דלק בתהליך ממושך וִאטי. 
חומרי דלק הם משאבי טבע מתכלים: מאחר שהם נוצרים בתהליך ִאטי מאוד, השימוש המואץ בהם אינו מאפשר 
התחדשותם בכמות הנחוצה והם מידלדלים בהתמדה. בנוסף, כשהם בוערים, חומרי הדלק פולטים אפר וחומרים 

רעילים המזהמים את האוויר. 
השימוש הרב שהאדם עושה היום במשאבי טבע נוספים (כמו סלעים ומתכות( מדלדלת גם אותם ופוגעת בסביבה. 
כדאי לשים לב להבדל שבין משאבי טבע מתכלים (כמותם מידלדלת משום שקצב ניצולם עולה על הקצב שבו הם 
נוצרים( ובין חומרי פסולת מתכלים (חומרים המתפרקים עם הזמן ואינם מצטברים בטבע( שנוהגים לכנותם גם, 
חומרים ידידותיים לסביבה. החומרים הטבעיים ידידותיים לסביבה, כי הם מתפרקים בטבע על ידי יצורים חיים 
ומתכלים. חומרים מלאכותיים (כמו פלסטיק( אינם ידידותיים לסביבה משום שהם אינם מוכרים ליצורים החיים 

ולכן אינם מתפרקים בטבע.
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בפרק מוצגת לתלמידים דילמה: התועלת שאנחנו מפיקים מהחומרים מול הנזק שאנחנו גורמים עקב השימוש הרב 
ידי  ניתן דגש מיוחד לאחריות המוטלת על כל אחד מאתנו לדאוג לסביבה ולמנוע פגיעה בלתי הפיכה: על  בהם. 

שימוש חוזר במוצרים, על ידי צמצום השימוש במוצרים ועל ידי ִמחזור.
לתלמידים.  מוכרים  כבר  והחומרים  המונחים  רוב  סלעים,  ופרק  צמחים  פרק  אחרי  ברצף  זה  פרק  מלמדים  אם 
בפרק הצמחים הם מכירים חומרים מן הצומח (עץ, נייר, בד, גומי, שרף ועוד( וכיצד מפיקים אותם. בפרק הסלעים 
ועוד( ואת תכונותיהם. רצף זה מקל על  הם מכירים חומרים שמפיקים מסלעים (חומר, חומרי בניין שונים, מלח 
התלמידים להבין תכונות נוספות של חומרים: ציפה ומסיסות במים, בעירות ודליקות, וכן את הקשר בין תכונות 

החומרים לשימושיהם.
אם עובדים ברצף שונה ומתחילים את ההוראה בפרק החומרים, יש להקדיש זמן רב יותר להבהרת המונחים: חומר, 
חומרי גלם וחומרים מעובדים, תכונה, תכונה הכרחית ותכונה לא הכרחית. ראו גם הערה בעניין קשיים של תלמידים 

להבין את עולם החומר, בהקדמה לפרק הסלעים לעיל.

כיצד לבנות ראייה כוללת על חומרים?
ראייה כוללת על החומרים עוסקת בהיבטים הבאים: במקורותיהם, בדרכי הפקתם, בתכונותיהם, בשימושים בהם, 
בהתאמת התכונות לשימושים, בפגיעה בהם בגלל שימוש רב ולא זהיר. כדי לבנות ראייה כוללת על החומרים, כדאי 

לפתוח במיונם לשלוש קבוצות עיקריות (מיון המוצג בפתיחה של פרק החומרים(:
חומרים מן החי (צומח ובעלי חיים(, מן הדומם וחומרים מלאכותיים. 

כדאי גם להבחין בין חומרי גלם לחומרים מעובדים וכן, לחזור ולהציג חומרים השייכים לכל אחת משלוש הקבוצות, 
ולדון בכל ההיבטים המאפיינים חומרים. 

כאמור, בתכנית הלימודים לכיתה ג' נדרשים התלמידים להכיר כמה תכונות בולטות של חומרים: הולכה חשמלית, 
משיכה למגנטים, בעירות, מסיסות. תכונות אלה מצטרפות לתכונות רבות נוספות שהם הכירו בכיתות א'-ב': צבע, 

צורה, גודל, מרקם, קשיות, אטימות לאור ולמים ועוד.
הנושאים הנלמדים בכיתה ג' מזמנים מפגש עם חומרים רבים: מן הצומח, מן הדומם וחומרים מלאכותיים. בפרק 
ובדים. הדגש  נייר  גומי, שרף, סיבים המשמשים להכנת  עץ,  מגוון של חומרים שמקורם בצמחים:  הצמחים מוצג 

בפרק זה הוא על אופן הפקתם של החומרים ועל האיברים בצמח שמהם מפיקים אותם.
בפרק הסלעים מוצגים חומרים רבים שמקורם בסלעים: חומר, חומרי בניין שונים, מלח, זכוכית, מתכות. גם כאן 
הדגש הוא על אופן הפקתם והסלעים שמהם מפיקים אותם. בפרק זה מוצגים גם שני מונחים חשובים: משאבי טבע 

(חומרים, קרקעות, מים( ומשאבי טבע מתכלים, משאבים ששימוש לא מאוזן בהם מכלה אותם.
(פלסטיק,  גם מכירים חומרים שמפיקים מנפט  בפרק חומרים מוצגת בהרחבה קבוצת חומרי הדלק. התלמידים 

שעוות וצבעים(. 
בניית ראייה כוללת על החומרים באופן המוצע כאן, תאפשר לתלמידים לחזור על מה שכבר למדו בשנים קודמות 

ועל מה שהם לומדים בכל פרקי הספר הזה. הם יוכלו לקשר בין הדברים ולקבל תמונה כוללת על החומרים.

מונחים מרכזיים בפרק 

חומר, מוצר, חומר טבעי, חומר מלאכותי, חומר מן החי, חומר מן הדומם, תכונה של חומר, תכונה הכרחית, תכונה 
לא הכרחית, חומרי גלם, חומרים מעובדים (שעווה, פלסטיק(, הפקת חומרים (נפט, פחם, גז טבעי, מוצרים מזיקוק 
נפט(, מקורות אנרגיה, סוגי אנרגיה (חום, חשמל(, משולש האש, זיהום הסביבה (אוויר וים(, בטיחות באש, דלדול 

משאבי טבע.
סוגי חומרים: מתכות, חומרי דלק (עץ, כוהל, שמן, שומן, נפט, פחם, גז טבעי(, גזים (חמצן ופחמן דו־חמצני(, חומרים 

מלאכותיים (פלסטיק(.
תכונות של חומרים: משיכה למגנטים (מתכות(, ציפה, מסיסות במים ובנוזלים אחרים, בעירות ודליקות (חומרי 

דלק(.
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בניית המונחים והמושגים ברצף הלמידה המוצע בפרק

היחידות העוסקות בתכונות: משיכה למגנטים ומסיסות 
היחידות עוסקות בשימושים שעושים בחומרים, הן בכדור הפורח והן בכלים ובמכשירים המשמשים אותנו בחיי 
(מן החי, מן הדומם,  ומקורותיהם  היומיום. הן פותחות בהצגה כוללת של מגוון החומרים המשמשים את האדם 
חומרים מלאכותיים(. כן מוצגת ההבחנה בין חומרים שאפשר להשתמש בהם כפי שהם (חומר ואבן גיר שהתלמידים 
מכירים בפרק הסלעים, נצרים וקש שהתלמידים מכירים בפרק הצמחים ובפרק זה בהקשר לחומרים שבונים את 
הכדור פורח(, לחומרי גלם שיש לעבדם תחילה לפני שמכינים מהם מוצרים (עץ ונייר, סיבים להכנת חוטים ובדים, 
וזכוכית בפרק  גיר, לוחות שמכינים מגרניט, מתכות  שמן, חומרי טעם וריח בפרק הצמחים, חצץ שמכינים מסלע 

הסלעים, נצרים, מתכת ובד לבניית הכדור הפורח, נפט ופלסטיק בפרק חומרים(.
הפרק פותח בהצגת התכונה – משיכה למגנטים (למתכות תכונה אופיינית נוספת, הולכת חום טובה, הקשורה גם 
בהולכת החשמל. אך תכונה זו אינה נדרשת בתכנית הלימודים לכיתה ג'(. התלמידים מכירים את התכונה באמצעות 
הם  מתרחשת.  היא  כיצד  להבין  אלא  התופעה  את  להסביר  מתבקשים  אינם  הם  בעצמם.  מבצעים  שהם  תצפית 

מבצעים תצפית של הנעת מכונית באמצעות מגנטים ומגלים שמגנטים פועלים גם ממרחק ודרך חומרים אחרים.
שתי התכונות, ציפה של חומרים ומסיסות במים, קשות יותר להבנה, במיוחד מאחר שהן עוסקות בנוזלים ובתגובה 
שבין מוצקים ונוזלים. לכן נבחרה גם כאן למידה באמצעות תצפיות שהתלמידים מבצעים בעצמם. כדי להשוות את 
יכולת הציפה של חומרים שונים, התלמידים מוסיפים למים קוביות שוות גודל העשויות מחומרים שונים ובודקים 
אילו מהן צפו ואילו שקעו. קוביות של עץ וקלקר צפות. קוביות של מתכת, פלסטיק וגומי שוקעות. לאור תוצאות 

התצפית הם בוחנים אילו שימושים אפשר לעשות בחומרים שצפים במים (בניית סירות וספינות, גלגלי הצלה(. 
הכרת יכולת הציפה של חומרים מסוימים במים מסייעת לתלמידים בבחינת תכונה נוספת: מסיסות חומרים במים. 
להבנת המסיסות של חומרים במים, התלמידים בוחנים תחילה חומרים שאינם מתמוססים בהם ויוצרים תערובת 
ברורה (נוזלים אחרים וחומרים מוצקים בצורת אבקות. הם רואים ששמן קל מהמים וצף מעליהם, דבש וקמח שהם 
כבדים מהמים ושוקעים בהם. כדאי לשים לב לכך שאם מחממים דבש במים מידת המסיסות שלו במים גדלה(. 
בבדיקת המסיסות התלמידים משתמשים בחומרים פשוטים המוכרים להם מחיי היומיום (אבקת מרק, קפה ושוקו, 
תבלינים, אבקת כביסה ועוד(. כך קל להם להבין טוב יותר את חשיבותה של התכונה – מסיסות במים, בשימושים 
שעושים בחומרים שונים. חשוב שאבקת כביסה תתמוסס היטב במים כדי להשיג ניקוי יעיל. רצוי שאבקת המרק 
תתמוסס במים (אם כי היא מתמוססת בחימום ולא במים קרים( כדי לקבל מרקם אחיד במרק ואת הטעם הרצוי. 
ההתנסות גם מבהירה להם מונחים כמו קפה נמס, המתמוסס היטב במים, בהשוואה לקפה שחור שאינו מתמוסס 

במים.
כאשר בודקים מסיסות, מוסיפים לחומר המשמש כממס, חומר בכמות קטנה יותר שרוצים להמיס אותו בממס. 
כדי  בנוזל אחר  גם  הדיון בפרק מתמקד במסיסות של חומרים במים אך התלמידים מתבקשים לבדוק מסיסות 
שיהיה להם ברור שתכונת המסיסות אופיינית גם לנוזלים אחרים המשמשים כממסים. שמן אינו מסיס במים אבל 

אם נוסיף אליו חומרים שומניים, הם יתמוססו בו היטב ואילו במים הם לא יתמוססו. 
כאשר דנים בתכונת המסיסות ובתמיסות, כדאי להקפיד על מינוח מדויק: החומרים מתמוססים במים (או בנוזלים 
חדשות  תכונות  בעל  חומר  שהיא  תמיסה,  יוצרים  במים  היטב  שמתמוססים  חומרים  בהם.  נמסים  ולא  אחרים( 

השונות מהתכונות של כל אחד מהחומרים שיצרו אותה.

היחידות העוסקות בקשר שבין תכונות החומרים לתכונות המוצרים שמכינים מהן
ביחידות אלה התלמידים בוחנים מוצרים שונים שמכינים מחומרים מוכרים להם היטב: עץ ונייר. הם נדרשים למיין 

את התכונות לשתי קבוצות: תכונות הכרחיות ותכונות לא הכרחיות.
לראות  כדי  להבנה.  יותר  וקשה  מורכבת  מהם,  שמכינים  המוצרים  לתכונות  החומרים  תכונות  שבין  הקשר  הבנת 
מקרוב את הקשר בין תכונות החומרים לתכונות המוצר, מתנסים התלמידים בעצמם בהכנת מוצר מעץ. התנסות 
חוזרת במיון התכונות ובהכנת מוצרים מחומרים שונים, מסייעת להבין טוב יותר את ההבדל בין תכונות הכרחיות 

לתכונות לא הכרחיות.
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היחידות העוסקות בתכונות של חומרי דלק
היחידות מציגות חומרי דלק טבעיים מן הצומח ומן החי. הדיון מתמקד בתכונת הבעירות של החומרים ובמשולש 

האש, התנאים הדרושים לבעירה: חמצן, חום וחומרי דלק.
הבעירות של חומרים נבחנת בעזרת השוואה בין חומרים שונים ובדיקת השינויים המתרחשים בהם כאשר שמים 
אותם באש. כך רואים התלמידים בבירור שלא כל החומרים בעירים וכי בין החומרים הבעירים יש כאלה שבוערים 
זו  בינונית, מעטה, כלל לא(. תכונה  (בוער במידה רבה,  כן תכונה בעוצמה משתנה  יש כאן אם  יותר.  בקלות רבה 
גומי(, לא בעירים  עץ,  (נייר,  וגז(, בעירים  נפט  (אלכוהול,  מאפשרת למיין את החומרים לשלוש קבוצות: דליקים 
(אבן, חול, מתכות(. במקביל, מודגמת תכונה ייחודית לחומרים בעירים: האפשרות להצית אותם גם בלי מגע ישיר 

באש אלא באמצעות חימום בלבד.
הבנת משולש האש נבנית בהדרגה תוך הצגת כמה דיונים בין קבוצת הילדים שבסיפור המסגרת. הם מעלים השערות 
אחדות לשאלה: מה נחוץ לנר כדי לדלוק? ההשערות מובילות את התלמידים לבצע ניסויים כדי לבחון אותן ולהסיק 
מסקנות. בניסויים התלמידים מבינים שמשהו נעלם מן האוויר בכוס שמכסה נר בוער: כאשר שמים את הנר והכוס 
המכסה אותו בתוך כלי עם מים, עולים המים בתוך הכוס, הוכחה לכך שמשהו נעלם מן הכוס. מכיוון שרק חמצן נצרך 

בבעירה (בעוד שפחמן דו־חמצני נפלט בבעירה( מתבקשת המסקנה, שחמצן הוא הגז הנחוץ לבעירה. 
היחידות מדגישות את ההיבט הבטיחותי: הזהירות הנדרשת כאשר מדליקים אש או כאשר משתמשים באש גלויה. 
היא מציגה את הסכנה הטמונה בחומרים דליקים שיש בבית והסכנה בשימוש לא זהיר בגפרורים סמוך לחומרים 
דליקים אלה. מוצגים כללי בטיחות שיש לנקוט במצבים שונים. חשוב מאוד לעבור בהקפדה עם הילדים על כללי 
התלמידים  של  הלב  תשומת  את  להגביר  שנועדו  משימות  בפרק  יש  להם.  ברורים  שהם  להבטיח  כדי  הבטיחות 

להיבטים אלה.
את  שוב  מעלות  הן  האוויר.  זיהום  דלק:  חומרי  של  בעירה  שגורמת  לסביבה  העיקרי  הנזק  את  מציגות  היחידות 
הדילמה של תועלת מול נזק, ומעוררות את השאלה אם אפשר למצוא איזון בין הצרכים לנזקים. גם כאן ניתן דגש 

לתרומה האפשרית של כל אחד מאתנו לשיפור המצב, אם על ידי שמירה על החוקים ואם על ידי חיסכון באנרגיה.
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עקרונות מרכזיים בפרק: מה עושים בחומרים?

חומרי דלק הם קבוצת 
חומרים בעלת תכונות 

ייחודיות: בעירות 
גבוהה ופליטת חום רב 

בבעירתן.
חלקם גם פולטים אור.

שתי תכונות חשובות 
הקשורות בתגובה של 
חומרים עם נוזלים הן: 

יכולת הציפה, 
מידת המסיסות 

בנוזלים.

המתכות הן קבוצת 
חומרים בעלות תכונות 

ייחודיות. 
כולן מוליכות חשמל 

וחלקן נמשכות בחוזקה 
למגנטים.

האדם משתמש 
בחומרים כדי להכין 
מוצרים הנחוצים לו.

חומרי הדלק  שהאדם 
משתמש בהם היום הם 

בעיקר עץ, פחם, נפט וגז 
טבעי. 

מקורם של חומרים 
אלה בחי (צמחים ובעלי 

חיים(.

האדם מפיק חומרים 
משלושה מקורות: 
מן החי, מן הדומם 

וחומרים שהוא מייצר 
בעצמו (חומרים 

מלאכותיים(.

חומרי הדלק  צריכים 
חמצן וחום כדי לבעור.

אנחנו מכנים את 
שלושת המרכיבים 
הנחוצים לבעירה: 

משולש האש. יש התאמה בין תכונות 
החומרים לתכונות 
המוצרים שמכינים 

מהם.
חלק מהתכונות 

הכרחיות וחלקן, רצויות 
אך לא הכרחיות.

רוב החומרים שהאדם 
מפיק הם חומרי גלם. 
עליו לעבד אותם כדי 

להכין מהם מוצרים 
(חומרים מעובדים(.

עלינו לחסוך באנרגיה 
כדי למנוע התכלות של 

חומרי דלק ולהפחית 
את הפגיעה בסביבה.

חומרי דלק  הם מקור 
אנרגיה חשוב. אך 

שימוש רב בהם מכלה 
אותם ופוגע בסביבה 

(זיהום אוויר וים(.

חומרים הם משאבי 
טבע. שימוש רב בהם 

מכלה אותם.
השימוש בחומרים מביא 

לאדם תועלת רבה אך 
גם פוגע בסביבה.
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מונחים ונושאים שכדאי לתרגל עם התלמידים ומשימות התרגול המוצעות בפרק
דומם, מלאכותי(, תכונות של  (חי,  הנושאים המרכזיים בפרק: מקורם של חומרים שאנחנו משתמשים בהם   .�
כללי  בחומרים,  שעושים  לשימושים  התכונות  שבין  הקשר  ודליקות,  בעירות  מסיסות,  מגנטיות,  חומרים: 
זיהום  משאבים,  (דלדול  בפרט  דלק  ובחומרי  בכלל  בחומרים  השימוש  עקב  בסביבה  הפגיעה  באש,  בטיחות 

האוויר והצטברות חומרי פסולת שאינם ידידותיים לסביבה, דוגמת פלסטיק(.

משימות סיכום לתרגול וחזרה המוצעות בפרק:  .2
מלאכותיים(  הדומם,  מן  החי,  (מן  קבוצות  לשלוש  בהם  משתמשים  שאנחנו  חומרים  ממיינת   –  2 משימה   

ומסכמת את אופן המיון הזה של החומרים.
משימות 9-8 – תרגול המאפיין העיקרי של תערובת (האפשרות להפריד בין המרכיבים די בקלות( ושימוש   

בשתי תכונות כדי להפריד חומרים המצויים בתערובת:
במשימה 8 – התכונה היא: משיכה למגנטים, מאפשרת להפריד בין אורז לנסורת ברזל.   

במשימה 9 – התכונה היא גודל החלקיקים של החומר, הפרדה בין קמח לאורז באמצעות מסננת מתאימה.  
משימות �6-�5 – מיון חומרים על פי מידת מסיסותם במים והבחנה בין תערובות לתמיסות.  

משימה �2 – מסכמת כללי בטיחות באש.  
משימה 24 – חוזרת על התכונות: מסיסות וציפה במים, בהקשר של חומרי דלק.   

משימה �5 – בסוף המשימה מתבקשים התלמידים לסכם את שלושת הניסויים העוסקים במשולש האש.  
משימות �6, �4 – בחירת חומר דלק לחימום הבית ולהטסת כדור פורח, חוזרות על כל התכונות של חומרי דלק   
והתאמתם לשימושים שונים. המשימות גם מפנות לכרטיסי זיהוי של חומרי דלק שהתלמידים התבקשו להכין 

במשימות קודמות (ראו בהמשך בסעיף הבא(.

התלמידים התבקשו להכין כרטיסי זיהוי לחומרים שהם הכירו בפרק זה. הם מתבקשים להשלים תכונות של   .�
עץ ונייר (נייר אינו חומר אלא מוצר שמכינים מסיבים של צמחים או מסיבים מלאכותיים(. אפשר להיעזר 

בכרטיסי הזיהוי כדי לתרגל שתי תכונות של חומרים שנלמדו בפרק: מסיסות וציפה במים. 
משימות שבהן הופנו התלמידים להכין כרטיסי זיהוי לחומרים:  

משימה �0 – תכונות של קמח בדגש על מסיסות במים.  
משימה �2 – תכונות של מלח וסוכר בדגש על מסיסות במים.  

משימה �8 – תכונות של עץ, גומי, מתכת, פלסטיק, זכוכית, קלקר, נייר ובוץ, בדגש על ציפה במים.  
משימות �6, �4 – סיכום תכונות של חומרי דלק ובעיקר, בעירות, דליקות ופליטת חום.  



הצעות למשימות נוספות לתרגול ולסיכום 
משימת הערכה לסיכום נושא המגנטיות

קראו את התיאור הבא:
איל, אחיה של דנה, הוא רק בן שנתיים. הוא סקרן מאוד ואוהב 
לחפש דברים מעניינים על השולחן של דנה. יום אחד חזרה דנה 
וראתה שהקלמר שלה הפוך. גם הקופסה שהחזיקה  מבית ספר 
במגרת השולחן הייתה הפוכה. הכול היה זרוק בערמה על השולחן: 
פלסטיק,  וסרגל  מתכת  סרגל  עפרונות,  מהדקים,  מחדד,  מחק, 
זהב  וצמיד  טבעת  מטבעות,  עט,  נייר,  לחיתוך  סכין  מספריים, 

שדנה אוהבת במיוחד. 
חשבה דנה: איך אוכל לסדר את הדברים במהירות ובקלות?

היא נזכרה במה שלמדה על משיכה של חומרים למגנטים והחזירה 
בלי קושי כל דבר למקומו.

הסבירו בעזרת דוגמה, מה זו משיכה של חומרים למגנטים?  .�
ציינו, אילו חומרים שהיו בערמה על שולחנה של דנה,     .2

נמשכים למגנטים?  
הסבירו, מדוע הם נמשכים למגנטים. א.   

השלימו את המשפטים הבאים: ב.   
חומרים שעשויים מ       

נמשכים למגנט.   
חומרים שעשויים מ      

לא נמשכים למגנט.   
כיצד עזרה לדנה התכונה של משיכה למגנטים?  ג.   

תארו, מה לדעתכם עשתה דנה כדי לסדר את      
השולחן שלה?    

קראו את המשפט הבא:  .�
מגנטים מושכים זה את זה גם ממרחק.  

סמנו, נכון / לא נכון.  
הסבירו את הבחירה שלכם בעזרת דוגמה מתאימה.  
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משימת הערכה לסיכום נושא משולש האש 
הסבירו את השם, משולש האש.

 השלימו את המשפט:
כדי להדליק אש נחוצים שלושה דברים:  _________,    

_________,_________. רשמו את השמות של שלושת    
הדברים האלה באיור של משולש האש.  

איך אפשר להוכיח שהחמצן נחוץ לבעירה? הציעו תצפית או  
ניסוי שיבדקו טענה זו.  

 השלימו את המשפט הבא:
כדי להבעיר חומרי דלק אפשר לשים אותם ב     

או  אותם בלי מגע ישיר עם   .    
על ידי הבערת חומרי דלק בלי מגע ישיר עם אש, גילינו אחד    
מהמרכיבים של משולש האש. כתבו, איזה מרכיב?  ______  
כדי לכבות אש, עלינו לכסות אותה כדי שחמצן מהאוויר לא  

יוכל להגיע אליה.   
א.   תארו כמה דרכים לכיבוי אש שאתם מכירים.  

___________________________________        
ב.   מה משותף לכל הדרכים שתיארתם?   

___________________________________        
ג.    ציינו, איזה ניסוי ביצענו כדי לבדוק השפעה של פחמן     

        דו־חמצני על האש?
___________________________________        

סמנו את התשובה הנכונה על פי תוצאות הניסוי:  .6
אפשר לכבות את האש בעזרת פחמן דו־חמצני. נכון/לא נכון.  

.�

.2

.�

.4

.5
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תשובות למשימה על משולש האש

בלי אותם  לחמם  או  באש  אותם  לשים  אפשר  דלק  חומרי  להבעיר  כדי  א.   .� 

מגע ישיר עם אש.   

שבה לטמפרטורה  עד  הדלק  חומרי  את  לחמם  עלינו  חימום.  הוא  המרכיב  ב.    

הם ניצתים.   

כיבוי אש בעזרת חול, מים או קצף. במקרים רבים הקצף מכיל  פחמן דו־חמצני  א.   .4 

(המידע הזה מצוי בפינה, כדאי לדעת, המטפה(.   

המשותף לכל הדרכים – הם מכסים את האש ומונעים מגע ישיר עם האוויר. ב.   

"שפכנו" פחמן דו־חמצני שהכנו קודם לכן על להבה של נר וראינו שהיא כבתה. ג.    

המסקנה היא: אפשר לכבות אש באמצעות פחמן דו־חמצני.    
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חומרי העשרה למורה 

כיצד נוצרות תמיסות?

תמיסות הן תערובות אחידות (הומוגניות( של שניים או יותר חומרים. 
קיימות תמיסות בכל מצבי הצבירה: גז, נוזל ומוצק.

בתמיסות יש שני מרכיבים: ממס ומומס.
הממס הוא החומר שנמצא בתמיסה בכמות הגדולה יותר. 
המומס הוא החומר שנמצא בתמיסה בכמות הקטנה יותר.

כאשר ממיסים גז במים, הגז הוא המומס והמים הם הממס.
כאשר ממיסים מלח במים, המלח הוא המומס והמים הם הממס.

תמיסות גזיות 
אפשר לערבב זה בזה בלי קושי גזים שאינם מגיבים כימית ולקבל תערובת אחידה שלהם. כך נוצרות תמיסות גזיות. 

אוויר הוא תמיסה במצב צבירה גזי: יש בו תערובת אחידה של הגזים, חנקן חמצן, פחמן דו־חמצני וגזים אחרים. 

תמיסות נוזליות
אפשר לקבל תמיסות נוזליות כאשר ממיסים בממס נוזלי גז, נוזל אחר או מוצק.

הגז, פחמן דו־חמצני, כשהוא מומס במים, יוצר תמיסה של מי סודה.
הנוזל, אתיל אלכוהול (או אתנול(, כשהוא מומס במים, יוצר תמיסה.

מלח בישול (נתרן כלורי( מוצק, כשהוא מומס במים, יוצר תמיסה של מי מלח.
ערבוב של המתכות, אשלגן ונתרן יוצר בטמפרטורת החדר מסג מוצק.

אבל כאשר ריכוז הנתרן בתערובת נע בין �0%-50%, מתקבלת תמיסה נוזלית בטמפרטורת החדר.

תמיסות מוצקות
כך מתקבל מסג  בנוסף למתכות אחרות.  נוזלית בכסף מוצק,  תמיסה מוצקה מתקבלת כאשר מערבבים כספית 

שמשמש למילוי סתימות בשיניים. 
אפשר לקבל גם מסג של זהב וכסף, שהוא סוג של תמיסה מוצקה.

מסיסות ותהליך ההמסה
המסיסות של חומר בנוזל מבטאת את כמות המומס שאפשר להמיס בנפח נתון של ממס. המסיסות תלויה בתכונות 
של המומס ושל הממס. מלח הבישול הוא מוצק בטמפרטורת החדר. בגבישים שלו מוצאים יונים של כלוריד, בעלי 
מטען חשמלי שלילי, ויונים של נתרן, בעלי מטען חשמלי חיובי (יון של כלור הנושא מטען חשמלי שלילי נוצר כאשר 
הכלור מקבל אלקטרון נוסף מאטום של חומר אחר, כמו למשל היסוד נתרן. אטום הנתרן שמסר את האלקטרון 
המוצק  מהגביש  היונים  משתחררים  למים,  בישול  מלח  מוסיפים  כאשר  חיובי(.  חשמלי  מטען  נושא  לכלור,  שלו 
ועוברים למים. היונים נעים באופן אקראי בתמיסה. הם יכולים לחזור ולהיקשר שוב לגבישי המוצק, או להמשיך 
לנוע בתמיסה. ככל שעוברים יותר יונים מהגבישים לתמיסה, גדל גם מספר היונים שחוזרים לגביש. כאשר מוסיפים 
כמות לא גדולה של גבישי מלח למים, כל היונים יתפזרו אחרי זמן מה בתמיסה ולא יישארו בה גבישים של מוצק. 
העוברים  היונים  מספר  שבו  מצב  בתמיסה  נוצר  למים,  בישול  מלח  גבישי  של  גדולה  כמות  מוסיפים  כאשר  אבל 
לתמיסה שווה למספר היונים החוזרים לגבישים. כך נוצרת תמיסה רוויה, תמיסה שאי אפשר להמיס בה עוד מלח. 

גורמים המשפיעים על המסיסות
תכונות החומרים והטעינה החשמלית שלהם

כאשר מערבבים חומרים משני סוגים, הם נוטים להתערבב זה בזה. אבל קיימים גם כוחות משיכה בין המולקולות או 
היונים הבונים את החומר. אם כוחות המשיכה בין היונים או המולקולות של החומר חזקים, הנטייה של שני חומרים 
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להתערבב זה בזה תפחת. אם נוסיף למשל לכלי גזים משני סוגים, הם יתערבבו זה בזה ונקבל פיזור אחיד שלהם בכל 
נפח הכלי, משום שבין מולקולות של גזים קיימים כוחות משיכה חלשים מאוד. כך נוצרת תערובת אחידה של הגזים 

בכלי, כלומר: תמיסה גזית. 
בין היונים או המולקולות של המומס  וייצרו תמיסה. אבל  נוסיף מומס לממיס, הם יתערבבו בתוך זמן קצר  אם 
למולקולות  המומס  שבין  המשיכה  מכוחות  יותר  חזקים  האלה  המשיכה  כוחות  אם  משיכה.  כוחות  גם  קיימים 
הממס, רק כמות קטנה מהחומר תתמוסס בנוזל. המסיסות של המומס בממס תלויה אם כן במאזן שבין הנטייה של 

החומרים להתערבב זה בזה ובין כוחות המשיכה בין היונים או המולקולות הבונים כל חומר.
חומרים נוטים להתמוסס היטב בממסים שתכונותיהם דומות לתכונות שלהם (על פי הכלל הידוע: "דומה ממיס 
(במולקולת המים שלושה  אינו מתמוסס במים. המים הם חומר קוטבי  בבנזין אך  דומה"(. שמן מתמוסס היטב 
אטומים: אטום חמצן ושני אטומי מימן. ליד אטום החמצן יש קוטב שלילי, ואילו ליד שני אטומי המימן יש קוטב 
זאת  לעומת  במים.  מתמוססים  אינם  קוטביים,  שאינם  כאלה  או  חשמלי  מטען  נושאים  שאינם  חומרים  חיובי(. 

חומרים הנושאים מטען חשמלי, כמו יונים של מלח בישול, מתמוססים היטב במים. 

השפעת הטמפרטורה על המסיסות

המסיסות של חומרים משתנה עם הטמפרטורה. המסיסות של רוב הגזים במים פוחתת ככל שהטמפרטורה עולה. 
כאשר מחממים מים מבחינים בבועות העולות מהם, עוד לפני שנוצרים אדי מים. אלה בועות של גזים המומסים 
המוצקים  המלחים  רוב  של  במים  המסיסות  זאת,  לעומת  המים.  חימום  במהלך  האוויר  אל  מהם  ובורחים  במים 

המומסים בהם עולה עם העלייה בטמפרטורה. מידת השינוי במסיסות משתנה בין מלחים שונים:
המסיסות של אשלגן חנקתי למשל עולה באופן חד בעוד שהמסיסות של מלח בישול מושפעת רק מעט. יש מלחים 

שאינם מסיסים היטב במים וחימום המים מפחית עוד יותר את מסיסותם.
לפעמים המסת חומרים במים מלווה בשחרור חום, כמו למשל המסת הבסיס – נתרן הידרוקסידי (תגובה משחררת 
יורדת הטמפרטורה שלהם  ניטרט במים,  זאת כאשר ממיסים את המלח אמוניום  חום או אקסותרמית(. לעומת 

(תגובה צורכת חום או אנדותרמית(.

סוגי פלסטיק ושימושיהם

הפלסטיק אינו נמצא בטבע, הוא חומר מלאכותי (סינתטי(. מייצרים אותו מחומרים שמפיקים מנפט, מגז טבעי 
מימן(,  אטומי  וארבעה  פחמן  אטומי  שני  ובה  (מולקולה  אתילן  הנוזלי,  החומר  מתקבל  הנפט  בזיקוק  מפחם.  או 
שמשמש חומר מוצא לייצור סוגי פלסטיק רבים. באמצעות תגובה כימית מתאימה (סינתזה או הרכבה( המתבצעת 
בטמפרטורות גבוהות, מכינים מהאתילן מולקולות שהן שרשרות ארוכות של אטומי פחמן שקשורים אליהם אטומים 
של חומרים אחרים. התהליך נקרא, פילמור, והמולקולות הארוכות נקראות, פולימרים (ּפֹוִלי ביוונית הרבה. ֶמִרים 
פוליאתילן. בתהליך  נקרא:  פולימר שמורכב מיחידות חוזרות של אתילן  רבים(.  ביחד – חלקים  ביוונית חלקים. 
הפלמור של אתילן מתקבל פלסטיק נוזלי. הוא הופך למוצק כשמקררים אותו. חותכים את החומר המוצק ומקבלים 

פתיתים קטנים, שהם חומר הגלם לייצור מוצרי פלסטיק שונים.
השם, פלסטיק, נובע מהיכולת לשנות את חומרי המוצא בתהליכי ייצור מתאימים, ולהכין מהם סוגים רבים מאוד 
חומרים  של  שונים  סוגים  מאות  יש  ובהרכבם.  אותם  הבונים  הפולימרים  באורך  מזה  זה  שנבדלים  פלסטיק,  של 
מפלסטיק ובהם: פוליאסטר המשמש לייצור סיבים לטקסטיל, ניילון, פוליאתילן המשמש לייצור אריזות וציפויים, 

PVC המשמש לייצור יריעות.
יש שתי דרכים עיקריות לייצור מוצרים מפלסטיק:

דחיסה בין לוחות – מכניסים אבקת פלסטיק בין שני לוחות. מחממים כדי להתיך את הפלסטיק ואחר כך מקררים 
כדי שהפלסטיק יקבל את צורת הלוחות.

את  שיקבל  כדי  חלולה  לתבנית  בלחץ  אותו  ומזריקים  מתרכך  שהוא  עד  הפלסטיק  את  מתיכים   – בלחץ  הזרקה 
צורתה. מקררים ומוציאים את המוצר.

מחלקים את סוגי פלסטיק לשתי קבוצות עיקריות: 
חומרים תרמופלסטיים – חומרים שנעשים רכים וגמישים כשמחממים אותם ומתקשים שוב כשמקררים אותם. 
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חומרים אלה משמשים לייצור כדורים ושקיות.
חומרים תרמוַסטיים – חומרים קשיחים שאינם מתרככים בחימום. חומרים בקבוצה זו משמשים לייצור דיסקים 

למוזיקה ולמחשב.
מכינים מהפולימרים של הפלסטיק גם סיבים גמישים וחזקים. הסיבים הראשונים שפותחו היו סיבי ניילון ששימשו 
להכנת מצנחים. אחר כך התחילו לייצר מהם גם בגדים, מצעים, גרבי ניילון לנשים ועוד. יתרונם הגדול של בדים 
העשויים מסיבים סינתטיים, הוא בכך שאינם מתקמטים בכביסה ובלבישה והם מתייבשים מהר. לכן עושים בהם 
שימוש נרחב בייצור בגדי ים. אבל חסרונם הגדול שהם אינם אווריריים וגורמים הזעה מרובה, ומעוררים תגובות 

אלרגיות אצל אנשים רגישים. בדים סינתטיים גם נוטים לאבד את צבעם עם הזמן.
כדי ליהנות מהיתרונות של סיבי פלסטיק ולהתגבר על חסרונותיהם, נוטים היום להכין בדים מעורבים, מסיבים 
שמקורם בחומרים טבעיים ובסיבי פלסטיק. עם זאת ממשיכים לייצר מסיבים סינתטיים מוצרים המבוססים על 

תחליפי עור: תיקים, נעליים, ריפוד ומזוודות. 
השימוש בפלסטיק התחיל במאה ה־�9. החומר הפלסטי הראשון הומצא בשנת �855 על ידי אלכסנדר ַפְרְקס ונקרא 
על שמו: פרקסין. הוא הכין אותו על ידי ערבוב של חומרים טבעיים כמו צלולוז (החומר הבונה דפנות תאים בצמחים( 

ושמנים צמחיים עם ממיסים אורגניים. חומר זה לא זכה לשימוש נרחב.
בשנת �869 פותח הצלולואיד, שהיה שיפור החומר של פרקס. הצלולואיד זכה להצלחה רבה והיה לו שימוש נרחב, 

בין השאר הכינו ממנו צעצועים ומסרקים לשער. אך השימוש הרחב ביותר בחומר זה היה בסרטי קולנוע.
זהו  ֵביְקֵלנד בשנת �909.  ידי הבלגי, ליאו  בקליט הוא הפלסטיק הראשון שהוא כולו סינתטי. הבקליט פותח על 
פלסטיק קשיח ועמיד לטמפרטורה גבוהה. הוא זכה לשימוש נרחב מאוד, בעיקר לייצור מכשירים שונים כמו טלפון, 

מקלטי רדיו, ידיות של סירים ומערכות הצתה בכלי רכב.
הפיתוח של סוגי פלסטיק שונים נמשך גם היום. כיווני הפיתוח העיקריים: 

שימושים ברפואה כתחליפים לאיברים בגוף שנפגעו במחלות או תאונות (מפרקי ירך וברך, שיניים תותבות, ייצור 
סטנטים להרחבת כלי דם ותחליפים לשסתומים בלב(.

ייצור חומרים חזקים במיוחד המשמשים באפודים ובקסדות מגן.
חומרים המשמשים בחקר החלל.

החיסרון העיקרי של פלסטיק – הוא אינו מתכלה בטבע וגורם נזקים סביבתיים חמורים. כדי להתגבר על קושי זה 
מפתחים סוגים של פלסטיק מתכלה. נמצאו מינים של חיידקים שמייצרים פלסטיק. החדירו אותם לצמחים כדי 

להגדיל את הכמויות המיוצרות. אך כדי לעשות שימוש בפלסטיק כזה, יש לייצרו בכמויות מסחריות. 

הערה:
אפשר למצוא מידע על פלסטיק שמתאים גם לתלמידים, בעיתון: 

עיניים, גיליון מספר 8 (יוני �997( המוקדש כולו לפלסטיק.

הכוח המגנטי והשפעותיו 

אי אפשר לראות את הכוח המגנטי אבל אפשר להרגיש את השפעותיו. האזור שמסביב למגנט שבו ניכרת השפעת 
הכוח המגנטי שלו נקרא: שדה מגנטי. אפשר לראות את קווי השדה המגנטי אם מפזרים שבבי מתכת מסביב למגנט. 
השבבים יסתדרו בדיוק על פי קווי השדה. עוצמתו של השדה המגנטי פוחתת ככל שמתרחקים מהמגנט. עוצמת 
המגנט חזקה במיוחד ליד שני הקטבים שלו. במרכז המגנט היא ניכרת פחות, ולכן אם נקרב חפצים עשויים מתכת 

למרכז המגנט, המשיכה תהיה קטנה מזו שבקטבים.
אם נחתוך מגנט לשניים, נקבל שני מגנטים חדשים. אם נחתוך לארבעה חלקים – נקבל ארבעה מגנטים חדשים. 
בכולם יהיה קוטב צפוני וקוטב דרומי. אם לעומת זאת נחבר שני מגנטים, נקבל מגנט אחד שגם בו יהיה קוטב צפוני 

וקוטב דרומי.
וקוטב דרומי. כאשר האזורים  צפוני  יש קוטב  יש אזורים שעשויים מקבוצות של אטומים. לכל קבוצה  במגנטים 

האלה מפוזרים באקראי בחומר, הוא אינו מגנט.
אפשר לסדר אזורים אלה ולמגנט גופים העשויים ברזל ופלדה. כאשר מעבירים מגנט מעל גופים כאלה, מסתדרים 
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כל האזורים בכיוון צפון־דרום והגופים נעשים מגנטים.
הברזל מאבד את המגנטיות שלו במהירות רבה. פלדה לעומת זאת, שומרת על המגנטיות שלה ונעשית מגנט קבוע. 

כדי לאבד את המגנטיות צריך להכות על הפלדה בפטיש או לחמם אותה לטמפרטורות גבוהות.
כדור הארץ הוא מגנט גדול והשדה המגנטי שלו משפיע על כל המגנטים בעולם. ההשפעה המגנטית של כדור הארץ 
מגיעה עד למרחק רב מפניו – �25,000 ק”מ. אם תולים מגנט ומאפשרים לו להסתובב באופן חופשי, הוא ייעצר 
תמיד במצב שבו הקוטב הצפוני שלו פונה לכיוון הקוטב המגנטי הצפוני של כדור הארץ והקוטב הדרומי שלו, לכיוון 
הקוטב המגנטי הדרומי של כדור הארץ. כדאי לשים לב לכך שמקום הקטבים המגנטיים של כדור הארץ אינו זהה 
הקטבים  של  מקומם  קנדה.  של  הצפוני  בים  היום  נמצא  הצפוני  המגנטי  הקוטב  הגיאוגרפיים.  הקטבים  למקום 
המגנטיים של כדור הארץ אינו קבוע. ידוע שהם השתנו לפחות פעמיים מאז נוצר כדור הארץ. השדה המגנטי של 

כדור הארץ אחראי לתופעה מרהיבה – זוהר הקוטב: אורות בשלל צבעים שמופיעים בלילה באזורי הקטבים.
לא ברור מה גורם לכדור הארץ להתנהג כמגנט. ליבתו עשויה ברזל מותך שאינו יכול לשמש מגנט (רק בברזל מוצק 
יכולים האטומים הבונים אותו להסתדר בכיוון מוגדר וליצור שדה מגנטי(. סבורים שעובר בליבה זרם חשמלי והוא 

האחראי ליצירת השדה המגנטי.
מידע נוסף על מגנטיות, תמצאו במדריך למורה, במבוא לפרק: זורמים עם החשמל.

שימושים במגנטים
ברפואה אנחנו מרבים להשתמש בסורקי איברים: מוח, עצמות וכו’. הסורקים יוצרים שדות מגנטיים חזקים. כשהם 

מוקרנים על הגוף, הם יוצרים תגובה בגוף המאפשרת לקבל מפה מדויקת של המתרחש באיברים הנבדקים.
לכרטיסים מגנטיים יש היום שימוש נרחב מאוד. אפשר לשאול את הילדים היכן נתקלו בשימוש כזה פרט לכרטיסי 
הפס  על  לעובדים(.  זיהוי  (כרטיסי  שמורים  למקומות  להיכנס  כדי  למשל  כאלה  בכרטיסים  משתמשים  אשראי. 
המגנטי נשמר המידע האישי של בעל הכרטיס. מוצאים שימוש כזה בבתי מלון שבהם הכרטיס משמש מפתח. אגב, 

על המפתח הזה שמורים כל הפרטים של האורח ויש להשמידם בתום השימוש. 
מגנטים לתלייה על המקרר משמשים היום אמצעי פרסום נפוץ והילדים בוודאי ימצאו בבית כרטיסים כאלה.

ביבליוגרפיה לפרק: מה עושים בחומרים?

אביטל א., (�999(, ניטור ללא ויתור, ירוק כחול לבן, 27, עמ' �4-�2
אנציקלופדיה טיים־לייף לנוער, (�996(, הכרך: מבנה החומר, תל אביב 
ארגמן ש., (תשנ"ב(, עולמנו – מדע, טכנולוגיה, צמחים ודומם, ירושלים

בויל ד., (�988(, אנרגיה, תצפית למדע, אנציקלופדיה מדעית לנוער, תל אביב
האן ג'., (�994(, כיצד פועל המדע?, ישראל

הספרייה המדעית לנוער, טיים לייף, (2000(, מדעים – פיזיקה, מכניקה, חשמל, תל אביב
טבעו של החומר, (�992(, תצפית למדעי הטבע, אנציקלופדיה מדעית לנוער, תל אביב

 מושגי יסוד במדעי החומר, (�995(, מאגר מקורות ועזרי הוראה, מכון מופ"ת, תל־אביב
מרגל ח., (�999(, סביב הסיב, מדע וטכנולוגיה לחט"ב, רחובות

עיניים , רבעון לילדים, הגיליונות:
אריזה, גיליון מס' �4, מרץ־אפריל 2002

אש, גיליון מס' 7, אפריל �997
חום וקור, גיליון מס' ��, ספט־אוק' �200

ניר, גיליון מס' �, נוב' �994
עץ, גיליון מס' 59, יולי 2005

פלסטיק, גיליון מס' 8, יוני �997
פור נץ, (�989(, נפט גולמי ומוצרי הדלק, המכון הישראלי לנפט ואנרגיה, תל אביב

קרוד ר., (�988(, מתכות, תצפית למדע, אנציקלופדיה מדעית לנוער, תל אביב
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הערות מורחבות לפרק חומרים וחומרי ודלק

המצאת הכדור הפורח )הערה לעמוד 107(
סביר שהדיון בכדור פורח יעורר עניין בתלמידים. כדאי להפנות אותם לחפש תמונות (יש רבות כאלה ברשת 

האינטרנט( ולקרוא באנציקלופדיה. אחר כך, להציג לפני כל הכיתה מה קראו ומה מצאו. אם אפשר – להדפיס גם 
תמונות צבעוניות אחדות במדפסת בכיתה.

בכתב העת, “עיניים”, גיליון �0: אוויר, אפשר למצוא חומר טוב וקל לקריאה.
אפשר להכין לוח בכיתה ולתלות עליו תמונות וסיפורים שהתלמידים קראו וסיכמו.

אתרים באינטרנט שאפשר למצוא בהם מידע ותמונות על כדורים פורחים: 

/http://community.webshots.com/album/2004�7�6gMHZSaFXfX

מה זו תמיסה? )הערה לעמוד 114(
יש חומרים שמסיסים רק מעט בנוזל ולכן נוכל להמיס רק כמות קטנה שלהם בנוזל לפני שהם יתחילו לשקוע 

וליצור נוזל עכור. יש חומרים שכלל לא מסיסים בנוזל.
הדוגמאות שלנו עסקו בהכנת תמיסות במים, כי הן מוכרות יותר לתלמידים. אבל אפשר בהחלט להציג תמיסות 

בנוזלים אחרים: להמיס סוכר באלכוהול ושמן באלכוהול ולראות אם הם מסיסים בו.
היין הוא דוגמה לתמיסה של מים, אלכוהול, סוכרים וחומרי טעם וריח. ביינות שונים אחוז האלכוהול משתנה, 

אבל עדיין אפשר לקבל נוזל מתוק וצלול, שצבעו תלוי בענבים שמהם הכינו אותו.

חומרים שצפים וחומרים ששוקעים במים )הערה לעמוד 116(
התלמידים נוטים לומר – חומר כבד שוקע במים וחומר קל צף במים. התלמידים צריכים להבין שתכונות הנוזל 

חשובות לא פחות. אם נשים אותם גופים שישקעו במים, בנוזל אחר שהוא צמיג מאוד (כמו למשל, במים שניקח 
מים המלח ויש בהם מלחים רבים( הם לא ישקעו. 

כדי לדייק יש לומר – קל מהמים, כבד מהמים.
למעשה, הגורמים הקובעים אם גוף ישקע או יצוף בנוזל הם צפיפות הגוף ונפחו בהשוואה לצפיפות הנוזל. בתחילת 

המדריך למורה תוכלו למצוא הסבר מפורט אילו כוחות קובעים אם חומר ישקע או יצוף.

מה קורה במים לכלים מפלסטיק ומגומי שמוסיפים להם אוויר? )הערה לעמוד 116( 
כאשר מגדילים את הנפח של גופים על ידי הוספת אוויר, למשל על ידי ניפוח בלון או כדור, משקלם אינו משתנה 

אבל נפחם גדל או במילים אחרות: המשקל הסגולי שלהם פוחת.
אם נשים במים כדור שאין בו אוויר הוא ישקע מיד במים. אבל אם ננפח אותו, הוא יצוף. 

כוח הכובד של הכדור, או משקלו, אינו משתנה בעקבות הניפוח (הוא גדל מעט על פי משקל האוויר שהוספנו 
לכדור(. לעומת זאת, נפחו גדל מאוד. כוח הציפה תלוי בנפח הגוף ובמשקל הסגולי של הנוזל, במקרה המתואר, 
המשקל הסגולי של המים. לכן אחרי הניפוח פוחת המשקל הסגולי של הכדור וגדל כוח הציפה. לכן הכדור יצוף 

במים.
כדור עץ צף על פני המים ואילו כדור ברזל שוקע במים. בלון פורח מרחף באוויר. מדוע?

כדי להבין תופעות אלה עלינו לעסוק במושגים אחדים: 
בשני כוחות: כוח הכובד וכוח הציפה.

בתכונות הגוף: מסה, משקל, צפיפות ומשקל סגולי.

יקבעו  כוחות אלה  בין שני  וכוח הציפה. היחסים  כוח הכובד  כוחות:  בגז פועלים שני  בנוזל או  גוף הנמצא  כל  על 
אם הגוף יצוף או ישקע. כוח הכובד הוא למעשה משקלו של הגוף. זהו הכוח המושך כל גוף על פני כדור הארץ אל 
האדמה. כוח הכובד אינו מושפע מצורת הגוף. אם נקפל גיליון נייר לא נשפיע על משקלו. כוח הכובד מושפע מהמסה 
של הגוף, כלומר כמות החומר שלו, ומהצפיפות שלו. הצפיפות היא היחס שבין כמות החומר (המסה שלו( לנפחו.  
ככל שהחומר צפוף יותר, כלומר בעל מסה גדולה יותר ליחידת נפח, הוא יהיה כבד יותר. כך למשל כספית כבדה 



6�

מברזל, וברזל כבד מעץ. המשקל הסגולי של הגוף הוא היחס שבין המשקל לנפח הגוף. ככל שהיחס שבין משקל 
החומר לנפחו גדול יותר, המשקל הסגולי של החומר גדול יותר. 

לזהב ולכספית משקל סגולי גבוה מאוד: �.�9 ו־6.�� גרם לסמ”ק בהתאמה. 
לברזל משקל סגולי גבוה, 7.8 גרם לסמ”ק. 

לעץ משקל סגולי של 0.8 גרם לסמ”ק ולשמן 0.9 גרם לסמ”ק. 
המשקל הסגולי של מים הוא � גרם לסמ”ק.

כוח הציפה מנוגד לכוח הכובד. הוא מוגדר בחוק ארכימדס:
כוח הציפה הפועל על גוף שווה למשקל הנוזל או הגז שהוא דוחה. אם כך, כוח הציפה אינו תלוי במשקל הגוף אלא 

בנפחו ובתכונות החומר שהוא צף בו. כוח הציפה של גוף במים הוא משקל המים שנדחה כאשר שמנו את הגוף 
במים.

אם נשים במים כדור ברזל שנפחו �00 סמ”ק, כוח הציפה יהיה שווה ל:
 �00 סמ”ק X המשקל הסגולי של המים (� גרם לסמ”ק(, כלומר: �00 גרם.

כוח הציפה של כדור מעץ בנפח של �00 סמ”ק יהיה שווה אם כך לכוח הציפה של כדור ברזל. אבל מכיוון שהמשקל 
של העץ קטן יותר, כוח הכובד יהיה קטן יותר והעץ יצוף. כדי לדעת אם גוף יצוף או ישקע בנוזל, עלינו להשוות את 
המשקל הסגולי שלהם. ככל שהמשקל הסגולי של חומר נמוך יותר בהשוואה למשקל הסגולי של החומר שהוא צף 

בו, יכולת הציפה שלו גדולה יותר.
לכן עץ ושמן יצופו על פני מים ואילו זהב, כספית וברזל ישקעו במים.

כוח הכובד: משקל סגולי של הכדור X נפח הכדור
כוח הציפה: משקל סגולי של הנוזל X נפח הכדור

במקרים שבהם כוח הכובד שווה לכוח הציפה הגוף ירחף. כך מרחף כדור פורח באוויר. לכדור נפח אוויר גדול 
מאוד. כדי להמריא מחממים את האוויר שבכדור. אוויר חם קל מאוויר קר וכך מצליח הכדור להמריא עד שהוא 

מגיע לגובה שבו נוצר שוויון בין כוח הכובד לכוח הציפה.
הכדור נע באוויר הודות לזרמי אוויר (רוחות(.

חומרי דלק בשימוש האדם )הערה לעמוד 122(
הדחיסה הופכת את הגז לנוזל, שתופס הרבה פחות מקום. כאשר פותחים את ברז המכל, הופך הנוזל שוב לגז וזורם 

לתנור או לכיריים. גז משחרר חום רב ולאחר הדחיסה שלו, יש במכל כמות גדולה של חומר שיכולה להספיק לנו 
לזמן רב.

אפשר לראות גז בישול אחרי שדחסו אותו והפכו אותו לנוזל במציתים שמשתמשים בהם להדלקת אש. אם רוצים 
להדגים בכיתה איך דוחסים גז, אפשר לקחת מזרק בלי מחט ולסתום את הפתח שהמחט מתחברת אליו.

אחר כך לוחצים בכוח רב על הבוכנה של המזרק. הבוכנה תרד לאט.
כך יהיה פחות מקום לאוויר שבמזרק. באופן דומה דוחסים גם את גז הבישול, אבל במכלים גדולים. אחרי 

הדחיסה גז הבישול תופס הרבה פחות מקום.

שעווה ושימושיה )הערה לעמוד 126(
מכינים שעווה מחומרים אורגניים שמקורם בנפט. חומרי המוצא הן מולקולות ארוכות שיש בהן 20 אטומי פחמן 

ויותר. יש סוגים רבים של שעווה, המוכרת ביותר היא פרפין. 
לשעווה יש שימושים רבים: הכנת נרות, ציפוי כלי רכב, ציפוי מרצפות, סינון ושימוש בתעשייה.

בגופם של בעלי חיים יש שעווה טבעית אך הרכבה שונה. היא מופרשת מבלוטות מיוחדות בעור ובאוזניים 
ומשמשת להגנה פיזית מפני חיידקים ומחוללי מחלות.

חומרי דלק פולטים חום כשהם בוערים )הערה לעמוד 133(
כדי לסכם את הפעילות, כדאי להציג לפני התלמידים טבלה מסכמת על הלוח בכיתה או בפוסטר על הקיר או 

במחשב. יש למלא את הטבלה יחד עם התלמידים, כדי שהם יוכלו להשוות בין החומרים.
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חמרי דלק הם מקורות אנרגיה )הערה לעמוד 134(
המזון הוא מקור האנרגיה של כל היצורים החיים. פירוקו בגוף מספק להם את האנרגיה הדרושה לקיומם. תהליך 

הפירוק של חומרי מזון בגוף שונה מתהליך הבעירה של חומרי דלק. זהו תהליך הנמצא בבקרה קפדנית והוא 
מתבצע בהדרגה, בשלבים רבים, ובטמפרטורות נמוכות. התהליך יעיל הרבה יותר מאשר שרפת חומרי דלק. רק 

חלק מהאנרגיה (כ־�0%( אובד בצורת חום שנפלט לסביבה (אם כי בימים קרים התהליכים בגוף מיועדים להפיק 
חום כדי לשמור על טמפרטורת הגוף(. רוב האנרגיה מנוצלת לביצוע תהליכים כימיים אחרים בגוף: בניית מרכיבי 

גוף שונים או אספקת אנרגיה לביצוע פעולותיהם של כל האיברים בגוף.

מדוע חשוב לאוורר את הבית גם בחורף? )הערה לעמוד 137(
הדיון בקשר שבין בעירתם של חומרי דלק שצורכת חמצן ובין נשימתם של בני האדם ושל יצורים חיים בכלל 
שצורכת חמצן גם היא, מחזיר אותנו לדיון במקורות אנרגיה. שם ציינו שמזון הוא מקור האנרגיה של יצורים 

חיים. הם צריכים לפרק את המזון כדי להפיק ממנו את האנרגיה הדרושה לקיומם. הזכרנו בהקשרים אחרים שכל 
היצורים החיים נושמים כדי לחיות. לא קישרנו בין תהליך הפירוק של חומרי המזון ובין תהליך הנשימה (הכוונה 

כמובן לנשימה המתבצעת בתאי הגוף ולא בריאות, שם מתרחשים רק חילופי הגזים: חמצן ופחמן דו־חמצני(. 
המחסור בחמצן בעקבות בעירתם של חומרי דלק בחדר סגור ממקדת את חשיבות החמצן לשני התהליכים: תהליך 

הבעירה ותהליך הנשימה, אבל חשוב לחזור ולהדגיש לפני התלמידים שבגוף לא מתרחש תהליך בעירה דומה לזה 
של חומרי דלק אלא תהליך פירוק מבוקר של חומרי מזון. בתהליך הבעירה של חומרי דלק הם מתפרקים בבת 

אחת לחומרי המוצא שלהם, פחמן דו־חמצני ומים. בגוף חומרי המזון מתפרקים בהדרגה לחומרי ביניים רבים לפני 
שהם הופכים שוב לחומרי המוצא האלה.

טבלה לסיכום תכונותיהם ושימושיהם של חומרי דלק

תכונותיו שם חומר הדלק
 )צבע, ריח, מרקם, צורה, גודל, מוצק/נוזל, 

צף/שוקע במים(

שימושים

עץ

פחם־עץ (גחלים(

פחם

נפט 

שעווה

שמן מאכל

בנזין

אלכוהול

גז בישול
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הפרק: זורמים עם החשמל

עקרונות מרכזיים הנלמדים בפרק והקשר שלהם לפרקים אחרים

הפרק פותח בהצגת מקומו המרכזי של החשמל בחיי היומיום ומקשר את הילדים לסביבת חיים המוכרת לכל אחד 
מהם. התלמידים לומדים מונחים בסיסיים בחשמל ומכירים תופעות חשמליות (זרם, מתח, מוליכות, בידוד, הפצת 

אור וחום( על ידי תצפיות והתנסויות רבות. 
כדי להפעיל מכשירי חשמל עלינו לחבר אותם לרשת החשמל באמצעות כבל מתאים או לשים בהם סוללה. בלי 
יפעלו. אפשר להפעיל מכשירים כמו מקלט רדיו ומחשב, באמצעות  חיבור לחשמל או בלי סוללה המכשירים לא 
סוללה, וגם על ידי חיבור לרשת החשמל. במכשירים הפועלים באמצעות סוללה נטענת כמו טלפון נייד, צריך לטעון 
אנרגיה  מספקים  החשמל  לרשת  וחיבור  שסוללה  מבהירים  אלה  כל  החשמל.  לרשת  חיבורה  ידי  על  הסוללה  את 

(חשמלית( ומאפשרים לנו להפעיל מכשירים. 
ההבדל בין סוללה לרשת החשמל הוא במשך הפעולה שלהם: לסוללה יש משך פעולה קצר יותר ואילו רשת החשמל 

מספקת לנו חשמל לאורך זמן (כל עוד היא מחוברת כמובן לתחנת הכוח(.
רשת החשמל והסוללה הם מקורות חשמל. התלמידים אינם מכירים את המונחים – מקור חשמל, מקור חשמל 
יותר להבין  יש לחבר מכשירים למקור חשמל. קל להם  מדוע  נייד ומקור חשמל קבוע. סביר גם שלא ברור להם 
את הקשר שבין מקור חשמל למכשיר שהוא מפעיל כאשר הם בונים מעגל חשמלי פשוט שיש בו סוללה ונורה. הם 
רואים שבלי סוללה במעגל הנורה אינה דולקת. הם מבינים שמשהו צריך לעבור מהסוללה לנורה, דרך חוטי החשמל, 
כי במעגל, פתוח הנורה אינה דולקת. הם גם לומדים שצריכה להיות התאמה בין הסוללה לנורה: הן צריכות להיות 
בעלות מתח שווה. המונח, מתח, אינו מוזכר בפרק כי הוא קשה להבנה. מופיעה רק האות האנגלית V המציינת את 
יחידת המתח, Volt. אבל חיבור סוללות בעלות מתחים שונים לנורות בעלות הספקים שונים, מאפשרת לבנות הבנה 
אינטואיטיבית של המונח על פי הקשר שבין סוג הסוללה לסוג הנורה שהיא מפעילה. תורם להבנה אינטואיטיבית 
זו גם חיבור של כמה סוללות בטור, המאפשר להדליק נורה שאינה דולקת כאשר יש במעגל החשמלי סוללה אחת 

בלבד מאותו סוג. התלמידים מקשרים די בקלות שצריך "אותו מספר" (5v.�, או 9v( ליד הסוללה וליד הנורה.
במעגל החשמלי זורם זרם חשמלי, מונח קשה להבנה. כדי לבנות הבנה אינטואיטיבית של הזרם החשמלי, הילדים 
מתנסים בסגירת המעגל החשמלי באמצעות חומרים מוליכים שונים ובמדידת הזרם העובר במעגל באמצעות מד 
זרם. לא מוזכר המונח, עוצמת זרם, משום שהוא קשה להבנה. התלמידים רואים שהזרם העובר במעגל משתנה על פי 
תכונות המוליך. במעגל שמחברים אליו חומרים שהם מוליכים טובים הזרם חזק יותר ואילו כאשר מחברים מוליכים 
פחות טובים, הזרם חלש יותר. במעגל אין כלל זרם כאשר מחברים אליו חומרים מבדדים. ההבנה כאן היא ברמה של, 

"יותר או פחות", ולא במדידה כמותית מדויקת. 
ידי כל מקור חשמל, רשת  לאחר שנבנית הבנה אינטואיטיבית של הקשר שבין המתח לסוג המכשיר המופעל על 
יותר גדולה (המתח שהיא  יכולים התלמידים להבין שרשת החשמל היא בעלת עוצמה הרבה  החשמל או סוללה, 
מספקת הרבה יותר גבוה(. טמונה בכך סכנה גדולה במיוחד כאשר משתמשים בחשמל שימוש לא זהיר. היבטים 
של זהירות בחשמל מוצגים לאורך כל הפרק ומודגש הצורך באמצעי בטיחות כדי למנוע פגיעה מחשמל. מוצגים 

לתלמידים כללי "עשה ואל תעשה", וחשוב מאוד לעבור ִאתם ביסודיות על כללים אלה.
בשרפת חומרי דלק נפלטת אנרגיית חום. היא מנוצלת בין השאר להפקת חשמל (חשמל היא צורת אנרגיה. הפקת 
יש קשר הדוק בין השימוש בחומרי  חשמל מאנרגיית חום היא למעשה פעולה של המרת אנרגיה מצורה לצורה(. 
ולכן אנחנו ממליצים ללמד את הפרק העוסק בחשמל רק אחרי שנלמד הפרק העוסק  ובין הפקת חשמל  דלק 

בחומרי דלק. 
אנחנו צורכים הרבה מאוד חשמל. בתהליך השרפה של חומרי הדלק לצורך הפקת חשמל, נפלטים לאוויר חומרים 
מזהמים הפוגעים בבריאותנו. כדי להפחית ואולי אף למנוע את הנזקים, עלינו לחסוך בחשמל. כל אחד מאתנו יכול 
להשפיע על צריכת החשמל אם יגלה התנהגות אחראית. פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים שאינם פוגעים בסביבה 
היא דרך יעילה לא פחות כדי לצמצם את השימוש בחומרי דלק ששרפתם פוגעת בסביבה. גם כאן מדובר בקביעת 
יימצאו  חלופיים,  אנרגיה  מקורות  בפיתוח  יותר  רבים  משאבים  להשקיע  נחליט  אם  החברה.  של  עדיפויות  סדרי 
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פתרונות הולמים בזמן קצר יותר. 
הפרק מסתיים בניתוח תהליך התיכון של המצאת הנורה החשמלית על ידי אדיסון. לאחר מכן מופנים התלמידים 

לבצע בעצמם משימת תיכון מעניינת, המתבססת על הידע של בניית מעגלים חשמליים שנרכש בלימוד פרק זה.

מונחים מרכזיים בפרק 

מקור חשמל, מקור חשמל קבוע, מקור חשמל נייד, תקע חשמלי, שקע חשמלי, מחולל זרם, תחנת כוח, סוללה, מעגל 
זרם חשמלי, מעגל חשמלי פתוח, מעגל חשמלי סגור, מתג, חומרים מוליכים, חומרים מבדדים, מכשירי  חשמלי, 

בטיחות (מפסק פחת ומפסק ביטחון(. 

בניית המונחים והמושגים ברצף הלמידה המוצע בפרק

היחידות העוסקות במקורות חשמל
מקורות חשמל נחוצים כדי להפעיל מכשירי חשמל. אנחנו משתמשים בשני מקורות חשמל עיקריים: רשת החשמל, 
שהיא מקור חשמל קבוע ובעלת מתח גבוה; סוללות שהן מקור חשמל נייד. יש סוגים רבים של סוללות הנבדלים זה 

מזה במתח הסוללה ובצורתה.
כדי להפעיל מכשירים באמצעות רשת החשמל, עלינו לחבר אותם אליה. החיבור מתבצע באמצעות שקע, שהוא חלק 
מהרשת החשמלית. כבל חשמלי שמחובר בצד אחד למכשיר החשמלי ובקצהו השני יש תקע, מתחבר לשקע. רשת 

החשמל מתאימה להפעלת מכשירי חשמל שצורכים אנרגיה רבה.
אנחנו מפעילים מכשירים רבים באמצעות סוללות, אבל מכשירים אלה צורכים בדרך כלל פחות אנרגיה חשמלית. 
כאשר צריכת החשמל גדולה יותר, מתקינים במכשירים סוללות נטענות שאפשר לחבר אותן לרשת החשמל ולטעון 
אותן מחדש. אי אפשר להפעיל בסוללות מכשירי חשמל שצורכים אנרגיה חשמלית רבה כמו תנור או מקרר. לפעמים 
ומכשירי החשמל מפסיקים לפעול. כדי להבטיח פעולה רציפה שלהם, בעיקר במקומות  נגרמות הפסקות חשמל 
אופן  את  להבין  כדי  זרם.  במחוללי  נעזרים  במשטרה,  או  חולים  בבתי  כמו  חיים,  לסכן  יכולה  החשמל  שהפסקת 
ולראות כיצד הוא  יכולים להפעיל בעצמם  זרם, מוצג לתלמידים הדינמו של האופניים שהם  פעולתם של מחוללי 
תנועה  מאנרגיית  אנרגיה,  המרת  מתבצעת  האופניים  של  שבדינמו  לב  לשים  (כדאי  באופניים  הנורה  את  מדליק 

שמושגת בפעולת השרירים לאנרגיה חשמלית – הנורה הדולקת(.
להבטיח  כדי  מתאים  מתח  בעלת  סוללה  מכשיר  לכל  להתאים  יש  סוללות,  באמצעות  מכשירים  מפעילים  כאשר 
פעולה תקינה שלו. אם המתח נמוך מדי, המכשיר לא יפעל. אם המתח גבוה מדי, הוא עלול לשרוף את המכשיר. לכן 

יש להקפיד במיוחד לא לחבר סוללה בעלת מתח גבוה למכשיר הפועל במתח נמוך.

היחידות העוסקות במעגל החשמלי
בכל מעגל חשמלי יש שני רכיבים הכרחיים: מקור חשמל וכבלים חשמליים המתחברים לשני הקטבים של מקור 

החשמל. אפשר להפעיל מכשיר באמצעות מעגל חשמלי, אם מקור החשמל מספק מתח מתאים. 
כדי שיזרום זרם חשמלי במעגל, המעגל צריך להיות סגור, כלומר: חוטי החשמל צריכים להיות מחוברים לשני הקטבים 
משמשות  נחושת  כמו  מתכות  מוליכים.  בחומרים  להשתמש  עלינו  כן,  כמו  זרם.  עובר  לא  פתוח  במעגל  בסוללה. 
מוליכים בחוטי החשמל. אפשר כמובן להשתמש גם במתכות אחרות, אבל הנחושת זולה יחסית ונוח למתוח אותה 
לחוטים דקים (מומחש כאן שוב ההיבט של התאמת תכונות החומר לשימושיו(. אם נחליף את המוליכים בחומרים 
מבדדים כמו פלסטיק או עץ, לא יעבור זרם חשמלי במעגל. חשמל עובר גם בנוזלים, אך לא במים טהורים. כדי שמים 

יוליכו חשמל יש להוסיף להם מלחים כמו מלח בישול. 
כדי למדוד את עוצמת הזרם העובר במעגל משתמשים במד זרם. המונח, עוצמת זרם, קשה להבנה, ולכן העדפנו 

לתאר את הזרם במונחים של זרם חזק או חלש.
כדי להפעיל ולנתק את המעגל בלי לנתק את חוטי החשמל ממקור החשמל, מוסיפים למעגל מתג חשמלי. המתג 
מפעיל מכשירי חשמל רבים: קומקום חשמלי, תנורי חימום ובישול, מזגנים ועוד. הוא מונע את הצורך לתקוע את 
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התקע בשקע בכל פעם שמפעילים את המכשיר.
ויש לתקנם. כדי להקל על המשתמשים בחשמל פותחה מערכת אחידה של  יש לא פעם תקלות  במכשירי חשמל 
סימנים מקובלים בכל העולם. מסמנים בסימון אחיד כל אחד מהרכיבים המצויים במעגל החשמלי: סוללה, מכשיר 
חשמלי, חוטי חשמל, מתג חשמלי. התלמידים מבצעים פעילות ובה הם מתבקשים להציע סימונים משלהם, כדי 

להוביל אותם למסקנה שסימנים אחידים ומוסכמים מקלים על כל המשתמשים במכשירי חשמל.

היחידות העוסקות בבטיחות בחשמל ובצורך לחסוך בחשמל
גוף האדם מוליך חשמל. התלמידים מתנסים בפעילות שבה הם מודדים באמצעות מד זרם את הזרם העובר במעגל 
כאשר גוף האדם סוגר אותו. הולכת החשמל על ידי גוף האדם היא מקור סכנה. אפשר לקבל מכת חשמל כאשר 
ובפרק  אלה  ביחידות  גבוה.  מתח  בעל  אחר  חשמל  למקור  או  החשמל  לרשת  המחובר  גלוי  חשמל  בחוט  נוגעים 
כולו מושם דגש רב לזהירות הנדרשת בשימוש בחשמל. כדאי להקדיש להוראות אלה זמן ולדון בהן בכיתה עם כל 

התלמידים.
החשמל הוא "זללן אנרגיה" גדול ובהפקתו נצרכות כמויות גדולות מאוד של חומרי דלק. מקורות האנרגיה העיקריים 
להפקת חשמל היום הם פחם ונפט. לאחרונה גובר גם השימוש בגז טבעי. נפט, פחם וגז טבעי הם משאבים מתכלים. 
השימוש המואץ בהם גרם לדלדול ניכר שלהם, וצופים שעד סוף המאה ה־�2 לא יהיה די נפט כדי לענות על צורכי 
נוסף: הם אינם  יתרון  גדול בפיתוח מקורות אנרגיה חלופיים, שיש להם  האנרגיה שלנו. לכן מושקע היום מאמץ 
מזהמים את האוויר (אם כי חלקם פוגעים בסביבה עקב פגיעה בנוף או גרימת שינויים בגלל הצורך לבנות מאגרי מים 
גדולים(, אבל אין בכך די. על התלמידים להבין שמוטלת על כל אחד מאתנו אחריות לשנות את דפוסי ההתנהגות 
שלנו ולחסוך חשמל. נוכל לחסוך חשמל אם נכבה מכשירים שאין צורך בהם, אם נכבה חשמל בחדרים כאשר אנחנו 

יוצאים מהם ואם נשתמש במכשירים חסכנים בחשמל.

היחידות העוסקות במערכות חשמליות )נורה חשמלית וקומקום חשמלי(
מוליכים מסוימים פולטים אור כאשר עובר דרכם זרם חשמלי. תופעה זו מנוצלת לבניית נורות וגופי תאורה. ביחידות 
מוצגים  החשמלי.  והקומקום  החשמלית  הליבון  נורת  חשובות:  חשמליות  מערכות  שתי  התלמידים  מכירים  אלה 

המרכיבים של כל מערכת והעקרונות המאפיינים מערכת: 
בכל מערכת יש כניסה ויש יציאה (input ו־output(, בשתי הדוגמאות שלפנינו: כניסה של זרם חשמלי הגורמת 

פליטת אור וחום.
המערכת היא יותר מסכום מרכיביה. היא נותנת תוצר (אור או חום( רק כאשר כל המרכיבים פועלים ביחד.

הבנת המושג – מערכת, קשה מאוד לתלמידים. לכן כדאי לציין את מאפייניה בלי להשתמש מפורשות במושג.
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עקרונות מרכזיים בפרק

מפיקים חשמל על ידי 
שרפת חומרי דלק.

הפקת כמויות גדולות 
של חשמל מכלה את 
חומרי הדלק ופוגעת 

באיכות האוויר.

עלינו לחסוך בחשמל 
ולפתח מקורות אנרגיה 

חלופיים כדי למנוע 
התכלות של דלק פוסילי 

(נפט, פחם וגז טבעי( 
ולצמצם את הפגיעה 

באיכות האוויר.

כל אחד מאתנו יכול 
לתרום לחיסכון 

בחשמל אם יאמץ 
לו התנהגות נכונה: 

לכבות אור ומכשירי 
חשמל כשאין בהם 
שימוש ולהשתמש 

במכשירים חסכנים 
בחשמל.

לכל מרכיב במעגל 
החשמלי יש סימנים 
אחידים המקובלים 

בכל העולם הם 
פותחו כדי להקל על 

המשתמשים במכשירי 
חשמל.

גוף האדם מוליך 
חשמל. לכן יש 

להשתמש בחשמל 
בזהירות כדי שלא 

לקבל "מכת חשמל" 
שיכולה לגרום מוות.

נורה חשמלית 
וקומקום חשמלי 
הן שתי דוגמאות 
למערכת חשמלית

המעגל החשמלי הוא 
המרכיב הבסיסי של 

כל מכשיר חשמלי.  
במעגל יש מקור 

חשמל, חוטי חשמל 
והמכשיר שרוצים 

להפעיל.

זרם חשמלי עובר 
במעגל החשמלי רק 

כשהוא סגור. 
אפשר לסגור מעגל 

חשמלי רק באמצעות 
חומרים מוליכים.

חשמל עובר גם במים 
שמוסיפים אליהם 

מלחים.

כאשר עובר זרם 
חשמלי במוליך הוא 

פולט חום. חלק 
מהמוליכים פולטים גם 
אור. תכונה זו מנוצלת 

בנורות חשמליות 
המשמשות לתאורה.

חשמל הוא היום מקור 
אנרגיה מרכזי . אנחנו 

מפעילים בחשמל 
מכשירים רבים.

כדי להפעיל מכשירי 
חשמל יש לחברם 

למקור חשמל: רשת 
החשמל (מקור קבוע( 

או סוללה (מקור נייד(.

יש להתאים את מקור 
החשמל למכשיר 

שרוצים להפעיל. מקור 
חלש מדי (בעל מתח 

חשמלי נמוך( לא 
יפעיל את המכשיר 

ואילו מקור חזק מדי 
(בעל מתח חשמלי 

גבוה מדי( יגרום קצר.

מונחים ונושאים שכדאי לתרגל עם התלמידים ומשימות התרגול המוצעות 

בפרק

הנושאים המרכזיים בפרק: המקום המרכזי של החשמל בחיינו היום, מקורות חשמל: קבוע (רשת החשמל( או   .�
זמני (סוללות(, המעגל החשמלי: מרכיבים במעגל וסימונם בסימנים מוסכמים (סטנדרטיים(, התכונה: הולכת 
חשמל – במוצקים ובנוזלים, חומרים מוליכים וחומרים מבדדים, גוף האדם כמוליך חשמל, התייעלות וחיסכון 
כף  חימום,  (תנורי  ולחימום  לתאורה  התופעות  ניצול  אור,  ופליטת  חום  פליטת   – בחשמל  תופעות  בחשמל, 

חשמלית וקומקום חשמלי(, זהירות ובטיחות בשימוש בחשמל. 
משימות סיכום לתרגול וחזרה המוצעות בפרק:  .2
משימה 2 – מיון מכשירי חשמל לפי שימושיהם  

משימה 4 – סיכום המאפיינים של מקור חשמל קבוע (רשת החשמל( ומקור חשמל זמני (סוללות(.  
משימה �4 – סיכום של כמה נושאים שנלמדו בפרק: סרטוט מעגל חשמלי, זיהוי מעגל חשמלי פתוח או סגור,   

הולכת חשמל: חומרים מבדדים וחומרים מוליכים.
משימה 22 - כללי בטיחות בחשמל.  



הצעה למשימת הערכה 
הולכת חשמל

קראו את התיאור הבא:
יונתן מצא במגרה של הארון במטבח נורה כחולה יפה. הנורה היא 

של 6V. לידה מצא גם סוללה של 6V וחוט חשמל קצר אחד.
 יונתן חשב: איזה יופי, אוכל לסדר לי אור יפה שיקשט את השולחן 

שלי. אני צריך למצוא רק עוד חוט חשמל אחד.
אבל יונתן לא מצא עוד חוט חשמל. מה עושים?

ואימא  אבא  של  העבודה  שולחן  על  מצא  הוא  רעיון.  היה  ליונתן 
סרגל מתכת.

יונתן שמח. הוא חשב: זה בדיוק מה שאני צריך, עכשיו אוכל להדליק 
את הנורה.

אבל אחרי רגע, נזכר שיש כאן בעיה. אם ירצה לכבות את הנורה הוא 
יקבל מכת חשמל לא נעימה.

ואז צץ במוחו עוד רעיון.
שחותכים  הסכין  את  הכלים  ממדיח  והוציא  למטבח  נכנס  הוא 

בעזרתו ירקות לסלט. הסכין די ארוכה ויש לה ידית מעץ.
עכשיו היה יונתן מרוצה. הוא ידע שיש לו כל מה שצריך כדי להדליק 
מכת  לקבל  בלי  אותה  לכבות  כדי  וגם  שמצא  היפה  הנורה  את 

חשמל.
ענו על השאלות הבאות:

מוליכים,  חומרים  חשמל,  הולכת  במונחים:  היעזרו  בתשובותיכם 
חומרים מבדדים.

מה צריך יונתן לבנות כדי להדליק את הנורה החשמלית?  .�
מה היה חסר ליונתן אחרי שמצא סוללה וחוט חשמל אחד  .2 

בלבד?  
באיזו תכונה של סרגל המתכת חשב יונתן להשתמש כדי      .�

להדליק את הנורה?  
את לכבות  כשירצה  חשמל  מכת  שיקבל  יונתן  חשש  מדוע   .4 

הנורה?  
סרטטו את המעגל שמקבלים בעזרת הנורה, הסוללה, חוט    .5 

החשמל והסכין.  
ציינו, מתי המעגל פתוח ומתי הוא סגור.  
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הסבירו, כיצד עזרה ליונתן הסכין לחיתוך ירקות:   .6
אילו תכונות יש לחומרים שהסכין עשויה מהם?  א.    

כיצד יוכל יונתן להדליק את הנורה בעזרת הסכין? ב.    
כיצד יוכל יונתן לכבות את הנורה בעזרת הסכין? ג.    

תשובות למשימה: 
סוללה  חשמלי:  מעגל  לבנות  כדי  הנחוצים  הרכיבים  כל  את  צריך  יונתן   .�

ונורה במתח מתאים, שני חוטי חשמל.
המעגל  את  לסגור  היה  יכול  לא  ולכן  אחד  חשמל  חוט  חסר  היה  ליונתן   .2

החשמלי.
המתכת מוליכה חשמל, לכן יכול הסרגל להחליף את חוט החשמל ולאפשר   .�

ליונתן לסגור את המעגל החשמלי. 
מכיוון  חשמל.  מכת  יקבל  בה  ייגע  וכשיונתן  חשמל  מוליכה  המתכת   .4
שהסוללה נותנת זרם לא חזק גם מכת החשמל לא תהיה חזקה אבל היא 

אינה נעימה.
המעגל סגור כאשר הסכין נוגעת מצד אחד בסוללה ובצד השני, בבסיס   .5

הנורה.
המעגל פתוח כאשר הסכין אינה נוגעת בבסיס הנורה או כאשר אינה נוגעת   

בסוללה.
הידית עשויה עץ, שהוא חומר מבדד. הלהב של הסכין עשוי מתכת, א.   .6

חומר מוליך חשמל.   
אם יחבר את הלהב של הסכין לנורה ולסוללה הוא יסגור את המעגל   ב.   

החשמלי ויוכל להדליק את הנורה.  
יונתן יכול לפתוח את המעגל החשמלי אם יזיז את הסכין בעזרת ג.    
הידית, שאינה מוליכה זרם חשמלי, בלי לגעת בלהב שמוליך זרם   

חשמלי.   
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חומרי העשרה למורה בפרק

מושגי יסוד בחשמל

החשמל נמצא בתופעות טבעיות בסביבתנו למשל, בברק ובחלקיקים הנצמדים לשערות כאשר אנחנו מסתרקים 
(חשמל סטטי(.

הפיתוח הטכנולוגי הפך את החשמל לצורת האנרגיה שהיא ללא ספק הנפוצה ביותר בשימוש האדם. קשה לתאר 
את חיינו היום ללא חשמל.

כדי להשתמש באנרגיה חשמלית נחוצים מקורות אנרגיה מתאימים וחומרים מוליכים שמאפשרים להוביל חשמל.

מוליכים ומבדדים

כל חומר בנוי מאטומים. בכל אטום יש גרעין הבנוי מחלקיקים בעלי מטען חשמלי חיובי – פרוטונים, ומחלקיקים 
מטען  בעלי  חלקיקים  נעים  לגרעין  מסביב  תנועה.  חסרי  בגרעין  החלקיקים  נויטרונים.   – חשמלי  מטען  חסרי 
חשמלי שלילי – האלקטרונים. האלקטרונים מסודרים בקליפות המקיפות את האטום. ככל שהקליפות מרוחקות 
יותר. באטומים של מתכות מסוימות,  לפרוטונים שבגרעין חלש  יותר מגרעין האטום, הקשר שבין האלקטרונים 
האלקטרונים המצויים בקליפה החיצונית קשורים בקשר חלש לגרעין האטום. הם יכולים להשתחרר מהאטום ולנוע. 
בגוף הבנוי מאטומים של מתכות כאלה נוצר בעקבות תנועה זו זרם של אלקטרונים. גופים העשויים אטומי מתכות 

כאלה הם מוליכים טובים. הם יכולים להוליך 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 וחום. הם מבדדים טובים.

פוטנציאל חשמלי )מתח(

הפוטנציאל החשמלי נקרא גם מתח ונמדד בוולטים. הוא יכול ליצור זרם חשמלי. נברר כיצד זה קורה.
לגוף הנמצא בשדה כבידה יכולה להיות אנרגיה פוטנציאלית בשל מקומו או מצבו. קפיץ מתוח או גומייה מתוחה 
משחררים אנרגיה כשמרפים אותם. אם נחבר אליהם משקולת או חפץ אחר הם יכולים לגרום לתנועתם. אנרגיית 
תנועה נקראת: אנרגיה קינטית. האנרגיה הפוטנציאלית שהייתה טמונה בקפיץ המתוח השתחררה והפכה לאנרגיית 

תנועה של חפצים שחיברנו לקפיץ.
ומשתחררת  כימיות  תגובות  מתרחשות  אותם  שורפים  כאשר  כימית.  פוטנציאלית  אנרגיה  טמונה  דלק  בחומרי 
אנרגיית חום. אפשר לנצל את האנרגיה להפקת חשמל, להנעת מכונות וכלי רכב או לחימום. גופים הנמצאים במקום 
גבוה ישחררו אנרגיה כאשר יפלו למקום נמוך יותר. לגופים אלה יש אנרגיה פוטנציאלית כובדית. מנצלים נפילה של 

מים ממקום גבוה למקום נמוך להפקת חשמל. 
באופן דומה, למטען חשמלי הנמצא בשדה חשמלי יכולה להיות אנרגיה פוטנציאלית חשמלית. אם למשל, מטען 
כדי  אנרגיה  להשקיע  עלינו  יהיה  חיוביים,  חשמליים  מטענים  הנושא  מכדור  מסוים  במרחק  נמצא  חיובי  חשמלי 

לדחוף את המטען לכיוון הכדור, ולהפך, אם נניח למטען לנוע, הוא יואץ מהכדור והלאה ותשתחרר אנרגיה.

פוטנציאלית  אנרגיה  קוראים:  החשמלי  בשדה  נמצא  הוא  שבו  המקום  בגלל  חשמלי  למטען  שיש  לאנרגיה 
חשמלית. 



70

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 יזרמו מהקצה שבו המתח החשמלי גבוה יותר אל הקצה שבו המתח החשמלי 

נמוך יותר, עד שיהיה שוויון מתחים בין שני הקצוות. 
כאשר עובר זרם חשמלי בתיל מוליך, נוצרת במוליך תנועה של אלקטרונים. האלקטרונים, שמטענם שלילי, ינועו 
המתח  שבו  הקצה  אל  השלילי(  (הקוטב  יותר  נמוך  החשמלי  המתח  שבו  מהקצה  קבוע,  ובכיוון  קבועה  במהירות 

החשמלי גבוה יותר (הקוטב החיובי(.
הזרם החשמלי נמדד ביחידות של אמפר. ככל שהמתח החשמלי גבוה יותר, יהיה גם הזרם החשמלי גדול יותר.

אבל הזרם החשמלי תלוי לא רק במתח אלא גם בהתנגדות של המעגל למעבר הזרם דרכו. הדבר דומה לזרימת מים 
ובהתנגדות של הצינור למעבר מים דרכו. התנגדות המעגל החשמלי תלויה  גומי: היא תלויה בלחץ המים  בצינור 
ובעוביו. למוליכים עבים יש בדרך כלל התנגדות  במוליכות של החומר שממנו בנוי התיל המוליך, באורך המוליך 

נמוכה יותר. ההתנגדות גדלה ככל שהמוליך ארוך יותר.
ההתנגדות תלויה גם בטמפרטורה של המוליך, ככל שהיא גבוהה יותר, ההתנגדות של המוליך גדולה יותר. התנגדות 

חשמלית נמדדת ביחידות אוהם.
חוק אוהם מנסח את הקשר שבין המתח החשמלי לזרם החשמלי: 

מתח חשמלי = זרם חשמלי X התנגדות חשמלית
המתח החשמלי נקבע על פי המקור (סוללה, רשת החשמל(. עוצמת הזרם החשמלי תלויה בהתנגדות המוליך במעגל 

החשמלי. ככל שזו תגדל כך יפחת הזרם.

התנגדות חשמלית ומכת חשמל

של  החשמלית  ובהתנגדות  במתח  תלויה  הזרם  עוצמת  הגוף.  דרך  העובר  חשמלי  זרם  ידי  על  נגרמת  חשמל  מכת 
הגוף. 

התנגדות הגוף משתנה בהתאם לרטיבות של הגוף:
גוף הספוג במי מלח הוא בעל התנגדות נמוכה יחסית, 000,� אוהם בלבד.
לגוף שהעור שלו יבש מאוד, התנגדות גדולה הרבה יותר, 500,000 אוהם.

במצב רגיל, כאשר העור אינו יבש מאוד, ההתנגדות מגיעה ל־�00,000 אוהם.
אם עומדים על הקרקע ברגליים חשופות, יש התנגדות גדולה בין שטח המגע של כפות הרגליים עם הקרקע.

במצב זה, אם ניגע בידיים חשופות במקור מתח של 220 וולט, יעבור זרם חזק דרך הגוף אך 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.
מכת חשמל נגרמת רק כאשר יש הפרש מתחים בין שני חלקים של הגוף. הזרם החשמלי יעבור בין שני חלקים אלה 

במסלול שבו ההתנגדות היא הנמוכה ביותר.
מכת חשמל גורמת התחממות רבה של רקמות בגוף ומשבשת את פעולתה התקינה של מערכת העצבים.

מקורות לאנרגיה חשמלית 

כדי שהזרם החשמלי יימשך, צריך לשמור על הבדל מתחים בין שני הקצוות של המוליך.
לשם כך נחוץ מקור מתח. סוללות ומחוללי חשמל (גנרטורים( הם מקורות מתח במעגלים חשמליים ומספקים זרם 
חשמלי קבוע במעגל. שני המקורות מפרידים בין מטענים חשמליים חיוביים למטענים שליליים ויוצרים פוטנציאל 

(מתח( חשמלי. תנועת האלקטרונים יוצרת חום וגם שדה מגנטי.
סוללות היוצרות זרם ישר – כאשר הקטבים של הסוללה מחוברים זה לזה נוצר מעגל חשמלי. האלקטרונים נעים 

במעגל בכיוון אחד, מהקוטב השלילי של הסוללה אל הקוטב החיובי שלה. 
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מחוללי זרם – מספקים זרם חילופין. האלקטרונים במעגל החשמלי מתנודדים, תחילה בכיוון אחד ואחר כך בכיוון 
שני. כיוון התנודה של האלקטרונים במחוללי זרם בארץ משתנה 50 פעמים 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. 
זרם חילופין מאפשר להעביר חשמל למרחקים ארוכים מאוד ולהשתמש בשנאים (טרנספורמטורים( המפחיתים 

את המתח החשמלי ומצמצמים באופן זה איבוד חום מהמוליכים.

שדה חשמלי

סביב כל מטען חשמלי נוצר שדה חשמלי. השדה החשמלי הוא כמו שדה כבידה. כפי שכוח המשיכה של כדור הארץ 
מושך אליו גופים המצויים על פניו וגם גופים המרוחקים ממנו, כך גם שדה חשמלי הנוצר סביב מטען אחד יכול 
לפעול על מטענים חשמליים אחרים, שאינם נמצאים אתו במגע. הוא יכול כמובן לפעול גם על מטענים הנוגעים 

במטען.
השדה החשמלי הוא מאגר של אנרגיה. אפשר להוביל אנרגיה חשמלית למרחקים ארוכים בשדה החשמלי.

כיוונו  ואת  חשמלי  מטען  סביב  המצוי  החשמלי  השדה  את  לתאר  נוהגים  כיוון.  ויש  עוצמה  יש  החשמלי  לשדה   
באמצעות קווי כוח. קווים רחוקים זה מזה מסמנים שדה חלש.

       

ב. א.        
קווי שדה סביב מטען חיובי אחד. א. 

קווי שדה סביב שני מטענים שווי גודל אך שוני סימן. הקווים יוצאים מהמטען החיובי ומסתיימים במטען  ב. 
השלילי.

כאשר מטענים נמצאים בתנועה, מתרחשים שינויים בשדה החשמלי שלהם. השינויים האלה נעים במהירות האור. 
אפשר להנחות שדה חשמלי כך שיעבור דרך תיל מוליך. כך מעבירים דרך התיל אנרגיה חשמלית.

מקור האלקטרונים במעגל החשמלי ומהירותם

אותות העוברים דרך קווי טלפון ודרך מוליכים, נעים במהירות האור. אבל האלקטרונים במעגל החשמלי אינם נעים 
לתנודות של  ונושא אנרגיה שגורמת  דרך המוליך במהירות האור  הוא שנע  גדולה. השדה החשמלי  כה  במהירות 

האלקטרונים במוליך. המוליך משמש אם כן מסלול מעבר לשדה החשמלי שנוצר בהשפעת מקור המתח.
הדבר דומה למים המצויים בצינור. עם פתיחת הברז מתחילה זרימת מים שמהירותה נקבעת על פי הלחץ המופעל 
על המים. כדי שהמים המצויים בסמוך לברז יתחילו לנוע צריכים לנוע תחילה המים הנמצאים בקצה הצינור. השינוי 
בלחץ המים מתפשט במהירות בכל נפח המים וגורם לתנועתם: תחילה נעים המים שבקצה הצינור ועם תנועתם, 

מתחילה תנועה של כל נפח המים שנמצא בצינור.
הנוצר  זה  כמו  חשמלי,  בשדה  נמצא  המוליך  כאשר  הכיוונים.  לכל  אקראי  באופן  נעים  מוליך  בכל  האלקטרונים 
כאשר הוא מחובר לסוללה, ממשיכים האלקטרונים בתנועתם האקראית אך הם גם נדחפים ומואצים על ידי השדה 

החשמלי. הסוללה יוצרת זרם ישר כלומר, האלקטרונים נעים במוליך בקו ישר במקביל לקווי השדה החשמלי. 
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ב. א.       
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(.

אך האלקטרונים אינם מצליחים לפתח מהירות גדולה משום שהם נתקלים בתוך זמן קצר ביונים של המתכת (אטומים 
של המתכת, שהוצאו אלקטרונים מהקליפה החיצונית שלהם( שהם קבועים במקומם. כתוצאה מההתנגשות מאבדים 
האלקטרונים חלק מאנרגיית התנועה שלהם. זהו המקור לחום שנפלט מהמוליך. התנגשויות, אלה מפחיתות את 
מהירות התנועה של האלקטרונים, שיכולה להגיע לעשירית המ"מ בשנייה. האלקטרונים מקבלים כל הזמן אנרגיה 
מהשדה החשמלי - אבל מאבדים אנרגיה רבה, משום שבתנועתם הם מתנגשים ביוני המתכת. לכן תנועתם ִאטית 

יחסית.
אם מקור המתח הוא מחולל זרם, האלקטרונים אינם מתקדמים כלל. הם מתנודדים בקצב קבוע הלוך ושוב סביב 

נקודות קבועות במרחב.
החשמל שאנחנו מקבלים בשקע חשמלי הוא האנרגיה חשמלית (השדה החשמלי( שזורמת לתוך המכשירים, גורמת 
להט  נורת  של  האלקטרונים  תנודת  גורמת  למשל  כך  אותם.  ומפעילה  שלהם  במוליכים  אלקטרונים  של  לתנודה 

לפליטת אור ולפליטת חום.
הזרם החשמלי דומה לזרם של מים. כדי לשמור על זרם רציף של מים, צריך להבטיח אספקה מתמדת של אנרגיה 
של  רציפה  תנועה  שתיצור  אנרגיה  לספק  צריך  המתח  מקור  החשמלי,  הזרם  על  לשמור  כדי  המים.  את  שתניע 

אלקטרונים במעגל החשמלי. 
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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 הטבולה בתמיסת מלח (מים שמומסים בהם מלחים(. התאים מופרדים זה מזה. הקשר 
ביניהם נוצר באמצעות חוטי מתכת וגשר מלח: מעבר של יונים טעונים של מלח מחצי תא אחד לחצי תא שני. גשר 

המלח סוגר את המעגל החשמלי בסוללה. 
 

תא חשמלי הנוצר בסוללות

אנודהקתודה

דה
תו

ק

דה
נו

א

גשר מלח
(מעבר יונים(

תמיסת 
מלח

תמיסת 
מלח

    
  
Zn

)s)  
�

 
Zn 

)aq)     
      +2e  Cu

)aq)
+2e Cu

)s)

אלקטרונים עוברים מהאנודה לקתודה ויוצרים זרם חשמלי. 
המתח של הסוללה תלוי בסוג המתכות הבונות את הקטבים שלה ובאופי התגובות הכימיות המתרחשות באנודה 
ובקתודה. בסוללות רגילות המתח הוא 5V.�. כדי לקבל סוללה של 9V מחברים בטור שישה תאים חשמליים במתח 

 .�.5V של
.�.4V ,בסוללות ליתיום יש חומרים שהפעילות הכימית שלהם גדולה יותר ומתקבל מתח גבוה יותר

הזמן  ובמשך  בה  הנוצר  בזרם  שלה,  החשמלי  במתח  תלויה  מהסוללה  להפיק  שאפשר  החשמלית  האנרגיה  כמות 
שהיא פועלת.

חשמלי.  למעגל  מחוברות  אינן  הן  כאשר  גם  שקיימת  כימית  פעילות  עצמית,  התפרקות  של  תהליך  יש  בסוללות 
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.

�-

מעבר אלקטרונים

+2 - +2 
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השקעים של חברת החשמל
ברוב השקעים החשמליים שאנחנו משמשים בהם כיום יש שלושה חורים. שני החורים העליונים מחוברים למקורות 
המתח של חברת החשמל. זרם חשמלי מגיע מאחד מהם אל המכשירים המתחברים אל השקע וזרם חשמלי יוצא 
דרך החור השני מהמכשיר בחזרה אל רשת החשמל. כך נסגר המעגל החשמלי. מכיוון שהזרם החשמלי שמגיע מרשת 
החשמל הוא זרם חילופין, משתנה הקוטביות של כל אחד מהחורים האלה, אבל בכל רגע אחד מהם הוא קוטב חיובי 

והשני הוא קוטב שלילי.
החור השלישי הוא ההארקה ותפקידו למנוע התחשמלות. כיצד?

מחברים את החור הזה לתווך מוליך אחר למשל, צינור מתכת של הבניין שמגיע לקרקע. המתח החשמלי של הצינור 
הוא 0. החיבור של השקע לצינור גורם לכך שמטען חשמלי יעבור במהירות מההארקה אל הצינור כך ששניהם יהיו 
באותו מתח חשמלי. אך הצינור הוא תווך גדול מאוד בהשוואה לשקע החשמלי, ולכן המטען שעובר אינו משפיע על 

המתח החשמלי שלו.
אם נוצר קצר חשמלי במכשיר שמשתמשים בו או אם חלילה נוגעים באחד מן החורים של השקע, עלול הזרם החשמלי 
זרם החשמל  יזרום  גוף המשתמש,  יוצרת מעבר עוקף לזרם. במקום לעבור דרך  להגיע לגוף המשתמש. ההארקה 
להארקה משום שהמוליך בחוט החשמל הוא טוב הרבה יותר מגוף האדם. אם יש במכשיר נתיך (fuse(, הוא מנתק 

מיד את המעגל החשמלי במכשיר. בבית מופעל מפסק הפחת, המנתק את אספקת החשמל לשקע.

מגנטיות

מקור השם מגנטיות הוא בשמו של אי יווני בים האגאי. באי זה מצאו היוונים לפני יותר מאלפיים שנה אבנים בעלות 
תכונה מיוחדת: הן משכו אליהן ברזל. אבנים אלה קיבלו לאחר מכן את השם: אבן שואבת.

זמן רב לא הבינו את המקור לתכונת המגנטיות. רק במאה ה־�9 נמצא הקשר בין זרם חשמלי למגנטיות, והועלתה 
ההשערה שזרמים חשמליים הם המקור למגנטיות.

כוחות מגנטיים

חלקיקים בעלי מטען חשמלי מפעילים זה על זה כוחות חשמליים. עוצמתם תלויה בכמה גורמים:
בגודל המטען – ככל שהוא גדול יותר כוח המשיכה החשמלי גדול יותר, 

במרחק שבין שני החלקיקים – ככל שהוא גדול יותר כוח המשיכה החשמלי קטן יותר.
גם תנועת החלקיקים משפיעה על מידת המשיכה ביניהם.

תנועת החלקיקים משפיעה על כוח נוסף הפועל עליהם: הכוח המגנטי.
הכוח החשמלי והכוח המגנטי קשורים שניהם בתופעה האלקטרומגנטיות.

יש דמיון רב בין שני הכוחות, החשמלי והמגנטי:
שניהם פועלים ללא מגע.

המטענים  שבין  במרחק  תלוי  החשמלי  הכוח  שחוזק  כפי  המגנטים  שבין  במרחק  תלוי  המגנטי  הכוח  של  חוזקו 
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.

בכל מגנט יש תמיד שני קטבים: לא ייתכן קיומו של קוטב צפוני בלי קוטב דרומי.
אם נחתוך מגנט לשניים, בשני החלקים שנקבל יהיה קוטב צפוני וקוטב דרומי.

במגנט פרסה הקטבים נמצאים זה לצד זה משום שהוא בעצם מגנט ישר שכופפו אותו.

שדה מגנטי

סביב מטען חשמלי יש תמיד שדה חשמלי. כאשר המטען נע נוצר סביבו גם שדה מגנטי.
השדה המגנטי הוא מקור אנרגיה כמו השדה החשמלי. הוא יהיה חזק יותר ככל שינוע מספר גדול יותר של מטענים 

חשמליים.



75

מה מקור השדה המגנטי?
המגנט עשוי אטומים של מתכת (ברזל, ניקל או קובלט(.

סביב גרעיני האטומים נעים האלקטרונים. תנועת האלקטרונים היא שיוצרת את השדה מגנטי.
לאלקטרונים יש עוד סוג של תנועה: הם נעים סביב צירם (מה שקרוי: ספין(, לכן כל אטום הוא בעצם אלקטרומגנט 

קטן.
השדות  ולכן  מנוגדים  בספינים  נעים  שבזוגות  האלקטרונים  בזוגות.  מסודרים  האלקטרונים  האטומים,  ברוב 

המגנטיים שהם יוצרים מבטלים זה את זה.
בברזל יש לאטומים 4 אלקטרונים בודדים ולכן הם יוצרים שדה מגנטי.

השדה המגנטי שיוצר כל אטום ברזל במגנט הוא חזק מאוד. הוא מפעיל 
כולם  וכך  במגנט,  לו  סמוכים  ברזל  אטומי  על  שלו  המגנטי  הכוח  את 

מסתדרים בקו אחד ובאותו כיוון.
מסודרים  אינם  האטומים  למשל,  מסמר  כמו  ברזל,  העשויים  בגופים 
במקביל ולכן הוא אינו מתנהג כמגנט. אבל אפשר למגנט את המסמר: 
כאשר מעבירים מעליו מגנט, מסתדרים במסמר האטומים באותו כיוון 
והוא מתנהג כמגנט. בדרך כלל אחרי שמרחיקים את המסמר מהמגנט, 
האחיד  הסידור  לפירוק  האטום  סביב  האלקטרונים  תנועת  גורמת 

ותכונות המגנטיות נעלמות.
החיצים  ברזל.  של  בהתמגנטות  עוקבים  שלבים  לראות  אפשר  באיור   
ואילו  צפוני  קוטב  מסמן  חץ  כל  של  הראש  מגנטיים.  אזורים  מסמנים 

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 המגנטי בברזל.
אם מפילים את המגנט או מחממים אותו נחלש השדה המגנטי שלו.

השדה המגנטי של כדור הארץ
נוצר אילו היו מעבירים מוט  כדור הארץ הוא מגנט ענק. צורת השדה המגנטי של כדור הארץ דומה לשדה שהיה 

מגנטי גדול דרך מרכז כדור הארץ.
כדאי לציין שהקטבים המגנטיים של כדור הארץ אינם הקטבים הגיאוגרפיים שלו. הקוטב המגנטי הצפוני מרוחק 

800,� ק"מ מהקוטב הגיאוגרפי. הקוטב המגנטי הדרומי נמצא מדרום לאוסטרליה.
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 אחרים. 

בשמש עצמה מתהפך השדה המגנטי כל 22 שנים.
השדה המגנטי של כדור הארץ מגן עלינו מפני קרינה קוסמית שמגיעה מהחלל. קרינה זו מורכבת מאטומים שנתלשו 

מהם אלקטרונים. חלק מהקרניים בכל זאת מצליחות להגיע לאזורי הקטבים של כדור הארץ.



76

ביבליוגרפיה לפרק: זורמים עם החשמל

אדאיר ג'., (�999(, תומס אלווה אדיסון המצאת העידן החשמל, תל אביב
אלון ב., בגנו א., גלר צ., גניאל א., פולינגר ק., רוזנפלד ש.,רונן מ., (�998(, פרקי חשמל ומגנטיות (פרק א' – פרקי 

חשמל, פרק ב' – פרקי מגנטיות(, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות
ארדלי נ., (�997(, כיצד פועלים הדברים? חשמל, האנציקלופדי

אשל י., (�998(, חשמל ואלקטרומגנטיות, תל־אביב
דיין ש., (2005(, פרקים בחשמל וכימיה, ירושלים

היואיט פ., ג'., (�997(, פיסיקה לכול, ירושלים
זינגר ד., (�200(, חשמל ומגנטיות, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

כמעט 2000, חשמל, חוברת �4, אביב �997, הוצאת מל"מ
מקאולי ד., (��99(, כך זה עובד: חשמל ומגנטיות (כרך 7(, תל אביב

עיניים , רבעון לילדים, חשמל, גיליון מס' �2, יוני �998
קופר א., (�988(, חשמל, תצפית למדע – אנציקלופדיה מדעית לנוער, תל אביב 

הפרק: מסע בתקשורת

עקרונות מרכזיים הנלמדים בפרק והקשר שלהם לפרקים אחרים

תקשורת היא תנאי הכרחי לקיומם של כל היצורים החיים. עליהם לשמור על קשר רציף עם סביבתם כדי לשרוד. 
צמחים יוצרים תקשורת באמצעות צבעים, צורות וריחות. בעלי חיים יוצרים תקשורת עם הסביבה ובינם לבין עצמם 

באמצעות צבעים, צורות, ריחות וקולות. 
התלמידים הכירו דרכי תקשורת בעולם החי ובמיוחד בין צמחים לבעלי חיים, בפרק הצמחים. הם ראו שצמחים 
"משדרים" לבעלי חיים לבוא ולבקרם כדי להאביק אותם, באמצעות צבעים וצורות של הפרחים שלהם ובאמצעות 
עסיסיים  פירות  באמצעות  שלהם  הזרעים  את  שיפיצו  חיים  בעלי  אליהם  מושכים  הצמחים  מפיצים.  שהם  ריחות 
טעימים, שמשמשים להם מקור מזון. הצמחים נעזרים בתקשורת, באמצעות ריחות דוחים או איברים קוצניים, כדי 

להרחיק מהם בעלי חיים שאוכלים אותם ויכולים לפגוע בהם.
גם בני האדם נעזרים בצבעים, צורות, ריחות וקולות כדי ליצור תקשורת עם סביבתם ובינם לבין עצמם. כל אלה הן 
שפות לא מילוליות, הנקלטות באמצעות איברי החושים. ייחודם של בני האדם בכך שהם פיתחו שפה מילולית שהיא 

מורכבת הרבה יותר, ומאפשרת להעביר מידע רב בדיוק רב מאוד.
במשך תקופה ארוכה השתמשו בני האדם בשפה לצורך תקשורת רק באמצעות הדיבור (שפה מדוברת(. עם השנים 
למדו בני האדם לצייר תמונות כדי להעביר מידע. עם המצאת הכתב, יכלו בני האדם לכתוב את המידע וכך להעביר 
אותו לקהל רחב יותר ולמרחקים גדולים יותר. פריצת דרך ראשונה בהעברת המידע הושגה כאשר למדו לייצר נייר 
ולכתוב עליו. הנייר הוא חומר זול וקל במשקל. אפשר לכתוב עליו מידע רב ולהעביר אותו בקלות ממקום למקום. 
פריצת דרך גדולה עוד יותר הושגה עם המצאת הדפוס. אפשר היה ליצור עותקים רבים של כל מה שנכתב ולהפיץ 

אותם לכל מקום בעולם. כך הצליח האדם לשמר מידע ולהעביר אותו מדור לדור בדיוק רב.
עומדים  היום  גדולים.  ולמרחקים  קצר  בזמן  מידע  להעביר  האדם  של  יכולתו  את  האיצה  הטכנולוגיה  התפתחות 
לרשותנו אמצעי מידע אלקטרוניים המאפשרים תקשורת המונים: אנשים בכל העולם יכולים לצפות באותו מידע 
באותו זמן. התפתחות הטכנולוגיה לצד ההתפתחות הבלתי פוסקת בתרבות האנושית, יצרה מצב של "התפוצצות 

מידע": הצטברות עצומה של מידע. טוענים שהיום מוכפל הידע האנושי כל שנה לערך.
בפרק זה התלמידים מכירים מקרוב את השימוש שאנחנו עושים בשפה מילולית ובשפה לא מילולית, ואת היתרונות 
והחסרונות של כל סוג של שפה. הם בוחנים אמצעי תקשורת שונים המקובלים היום: סמלים, תמרורים, שלטים 
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ומודעות, רדיו, טלוויזיה ומחשב (אינטרנט ודואר אלקטרוני(. הם משווים את התרומה של השפה הלא־מילולית לזו 
של השפה המילולית בהעברת המידע באמצעי תקשורת אלה. בסיום הפרק (והספר כולו( הם מתבקשים לפרסם את 

המסע בכדור פורח באמצעי תקשורת שונים ולהביא לידי ביטוי את כל מה שלמדו על מידע ותקשורת.

מונחים מרכזיים בפרק 

מידע, תקשורת, שפה, חושים, שפה לא מילולית, שפה מילולית, סימנים, סימנים גרפיים, סמלים, תמרורים, תקשורת 
המונים, אמצעי תקשורת.

בניית המונחים והמושגים ברצף הלמידה המוצע בפרק

הפרק פותח בהצגת המונחים, מידע ותקשורת, ותפקידם של החושים בקליטת מידע לצורך יצירת תקשורת בין בני 
האדם. השימוש באיברי החושים ליצירת תקשורת מאפיין למעשה את כל עולם החי. כל היצורים החיים נעזרים 

בשפה לא מילולית ליצירת תקשורת, אך רק האדם עושה שימוש בשפה מילולית.
בשתי השפות, מילולית ולא מילולית, אנחנו נעזרים בסימנים כדי להעביר מידע. בשפה לא מילולית נעזרים בסימנים 
של תנועות, צבעים וצורות, ובקולות. בשפה המילולית המדוברת נעזרים בעיצורים ובהברות ואילו בשפה המילולית 

הכתובה נעזרים בסימנים גרפיים: אותיות וסימני פיסוק, ְסָפרות ותווים. 
בשפה הכתובה אנחנו משלבים שימוש בשפה לא מילולית (תמונות, צבעים וצורות( ובשפה מילולית (מילים וסימני 
אנחנו  האלקטרוניים  התקשורת  באמצעי  ותמרורים.  מודעות  שלטים,  סמלים,  בעזרתן  מכינים  אנחנו  פיסוק(. 
(חזותי  התקשורת  ערוצי  ובכמה  מילולית,  והלא  המילולית  השפות,  בשתי  השימוש  וסרטים.  קולות  גם  משלבים 

ושמיעתי( מייעלים את יכולתנו להעביר מידע. 
התקשורת הכתובה והתקשורת האלקטרונית מאפשרות להעביר מידע לקהל גדול ולמרחקים גדולים וכך התפתחה 
תקשורת המונים. יתרונה של התקשורת האלקטרונית הוא בכך שהיא מאפשרת העברת מידע בו זמנית כמעט לכל 

מקום בעולם.

עקרונות מרכזיים בפרק: מסע בתקשורת

היצורים החיים נעזרים 
בתקשורת כדי להעביר 

מידע. הם נעזרים בשפה לא 
מילולית.

המצאת הכתב וההתפתחות 
הטכנולוגית (ייצור הנייר, 

המצאת הדפוס, פיתוח תקשורת 
אלקטרונית( האיצו במידה ניכרת 

את  הצטברות המידע ויכולת 
העברתו.

רק בני האדם פיתחו יכולת 
ליצור תקשורת באמצעות 

שפה מילולית, מדוברת 
וכתובה. 

תקשורת נעשית באמצעות 
סימנים.

בשפה הלא־מילולית, הסימנים הם 
תנועות, צבעים וצורות, קולות. 

בשפה המילולית המדוברת 
הסימנים הם עיצורים והברות.

בשפה הכתובה נעזרים בסימנים 
גרפיים: אותיות, סימני פיסוק, 

ספרות ותווים.

תקשורת המונים מאפשרת 
להעביר מידע רב בזמן קצר לכל 

מקום בעולם.
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מונחים ונושאים שכדאי לתרגל עם התלמידים ומשימות התרגול המוצעות 
בפרק

ויצירת תקשורת בעולם החי, מאפיינים של שפה  הנושאים המרכזיים בפרק: תפקיד החושים בהעברת מידע   .�
מילולית ושל שפה לא מילולית, שימוש בסימנים גרפיים בשפה הכתובה, שימוש בשפה מילולית ובשפה לא 

מילולית גם יחד בסמלים, בתמרורים, בשלטים ובהודעות, תקשורת המונים ואמצעי התקשורת.
משימות סיכום לתרגול וחזרה המוצעות בפרק:  .2

משימה 5 – סימנים גרפיים שמשמשים להעברת מידע בשפה המילולית הכתובה.  
משימה 9 – התרומה של שפה לא מילולית ושל שפה מילולית להעברת מידע בתמרורים.  

תקשורת  של  שונים  באמצעים  שימוש   – פורח  בכדור  המסע  את  מפרסמים  הפרק:  את  המסיימת  המשימה   
המונים כדי להפיץ את המידע (סיפור המסע בכדור פורח(.

ביבליוגרפיה לפרק: מסע בתקשורת

ארדלי נ., (�997(, כיצד פועלים הדברים? מידע ותקשורת, האנציקלופדיה המדעית החדשה, ישראל
כמעט 2000, שפות, חוברת מס' 7, סתיו �995, הוצאת מל"מ מערכות מידע ותקשורת בסביבה הלימודית, בסדרה 

חינוך מדעי וטכנולוגי בבית־הספר היסודי, למדע, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, רמות, אוניברסיטת תל־אביב
מקאולי ד., (��99(, כך זה עובד, הכרכים: קול ותמונה (כרך 8( ומחשבים וסורקים (כרך 6(, תל אביב

סטיבנסון ג'., (�988(, תקשורת, תצפית למדע, אנציקלופדיה מדעית לנוער, תל אביב
עיניים, רבעון לילדים, הגיליונות:

אגדות, גיליון מס' ��, ספטמבר �988
שפה, גיליון מס' �6, יולי־אוג 2002

רואים סמלים וסימנים, (תשנ"ד(, ת"ל, האגף למדע וט כנולוגיה ומט"ח
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הספר  בפרקי  הסטנדרטים  בתכנית  נדרשות  מיומנויות  על  מענה 

)סטנדרט 1.1(

ואילו  בספר  יחידות  אילו  הנדרשות,  המיומנויות  של  סעיף  כל  ליד  במדויק  מצוין  בהמשך,  המפורטות  בטבלות 
משימות בחוברת העבודה עונות על הדרישות. בניסוח המשימות הקפדנו על השימוש במינוח אופרטיבי המפורט 

בסטנדרטים: תיאור, ציון, הסבר, מיון, תכנון, ארגון, איסוף והצגת מידע וכו'.

במיומנות של טיפול במידע )סט"מ 1.1.א( 

�.  התלמידים מתבקשים להגדיר את מטרת איסוף המידע – בכל התצפיות, הניסויים והסיורים מוגדרת בבירור 
מטרתם. בכמה משימות מתבקשים התלמידים להגדיר בעצמם את המטרות (ראו פירוט בטבלה(. לא נקטנו 
זאת,  במקום  ההגדרה.  משמעות  את  מבינים  אינם  התלמידים  שלדעתנו  משום  "הגדירו",  בניסוח,  במפורש 
במהלך הדיון בנושאים רבים בספר, הם מתבקשים לתאר אוסף של תכונות שמהן בונים הגדרות, בלי להשתמש 
במינוח, הגדרה. עם זאת, ניתנת בספר הדרכה למורה מהי הגדרה וכיצד להדריך תלמידים בכיתה לבנות הגדרה 

(בהקשר של הגדרת פרי וירק, עמוד 28 בספר הלימוד(, עמ' �2 במדריך למורה בחוברת העבודה.
איסוף מידע ממקורות שונים – קריאת טקסטים מורכבים קשה לילדים בכיתה ג' לכן העדפנו במקרים רבים   .2
להפנות אותם לאסוף ממקורות שונים תמונות, ולא טקסטים. באותם מקרים שבהם התבקשו למצוא מידע 
מילולי, הם מופנים למקורות מוגדרים. עם זאת הם מבצעים מגוון רחב מאוד של תצפיות וניסויים, ולומדים 
בכיתה  התלמידים  מכל  נתונים  לאסוף  הצענו  רבים  במקרים  אוספים.  שהם  מהתוצאות  מידע  מפיקים  כיצד 
כדי ללמוד כיצד לארגן מידע באופן יעיל. התלמידים גם מתבקשים להכין כרטיסי זיהוי ולהכין מאגרי מידע 

ממוחשבים.
�-4. רלבנטיות ומהימנות של מקורות מידע – לא עסקנו בספר זה במיומנויות של הערכת רלבנטיות של מקורות 
מידע  מאגרי  (ספרים,  מידע  ממקורות  מידע  חיפוש  של  המצומצם  ההיקף  בגלל  מהימנותם  והערכת  המידע 
לדעתנו  ומתאימות  מאוד  מורכבות  אלה  מיומנויות  לבצע.  מתבקשים  שהתלמידים  מודפסים(  או  מקוונים 

לכיתות גבוהות יותר.
וכמובן,  גרפים  פוגשים בספר דרכים מגוונות של הצגת מידע: טבלות, תרשימים,  עיבוד מידע – התלמידים   .5
טקסטים רבים. הם לומדים להציג בעצמם מידע בטבלות ולנתח אותן, לומדים למיין מידע ולהציגו בטבלות, 
יש עיסוק  פירוט בטבלה(.  (ראו  בין עיקר לטפל  ולהבחין  רעיונות מרכזיים  לומדים לנתח טקסטים – לאתר 

מוגבל בגרפים וגם הוא מוצע לתלמידים מתקדמים, בגלל הקושי לטפל במידע מסוג זה, לתלמידים בכיתה ג'.
טעינת טענות והסקת מסקנות המבוססות על ממצאי התלמידים – בכל התצפיות והניסויים המוצעים בספר   .6
המסקנות  את  לנסח  מתבקשים  הם  רבים  במקרים  מתוצאותיהם.  מסקנות  להסיק  התלמידים  מתבקשים 

כטענות ברורות (ראו פירוט בטבלה(.
ארגון, מיון וייצוג מידע – במשימות רבות בספר נעשה שימוש נרחב בארגון המידע, מיונו והצגתו בטבלות   .7
מידע  (סיכומים(. סיכום  בכתב  מידע שרכשו  גם מתבקשים לסכם  כמותי(. התלמידים  ומידע  מילולי  (מידע 

בגרפים ותרשימים מוגבל בהיקפו בגלל אי התאמתו לגיל התלמידים.
הצגת המידע בדרכים מגוונות – ביחידות רבות בספר מתבקשים התלמידים להציג מידע לפני כל התלמידים   .8
בכיתה. מוצעים גם נושאים רבים לדיון בכיתה (במסגרת הפינה: דיון בכיתה(. הם מתבקשים להכין דגמים כחלק 
ממשימות תיכון ולהכין תערוכות מסכמות של נושאים שנלמדו בכיתה. בסיום הספר מתבקשים התלמידים 

להכין מסע פרסום, ולהשתמש בכל אמצעי הצגה שנראה להם הולם (ראו בטבלה(.
�0-9. ציון ביבליוגרפי והערכת כל שלבי מהלך הטיפול במידע – לא טופל בספר זה כי אינו מתאים לגיל הצעיר של 

התלמידים.
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במיומנות של תכנון, ביצוע, הצגה והערכה )סט"מ 1.1.ב(

זיהוי וניסוח מטרות חקר והעלאת שאלות והשערות – מטופל במסגרת הפינה: דיון בכיתה, ובמשימות רבות   .�
(ראו פירוט בטבלה(.

2-�. בחירה בדרכים מתאימות לביצוע החקר, ביצוע ניסוי או תצפית – התלמידים לומדים להכיר את ההבדל בין 
תצפית לניסוי. הם מתבקשים להציע פעמים אחדות במהלך הלימוד תצפיות וניסויים (ראו בטבלה(.

תכנון ותיאור שלבי חקר – התלמידים מתבקשים לתכנן ניסויים, כשהם מקבלים הנחיה בשלבים כיצד לבצע   .4
את המשימה (ראו בטבלה(. בגלל גילם הצעיר וחוסר ניסיונם נראה לנו שמוקדם מדי לבקש מהם לתכנן בעצמם 

מהלך שלם של ניסוי או תצפית על כל מורכבותם.
ובחזרות  ובבידוד משתנים – בניסויים רבים מושם דגש על הצורך בבידוד משתנים, בבקרה  הצורך בבקרה   .5
(ראו בטבלה(. התלמידים נשאלים בשלבי הסיכום והסקת המסקנות שאלות הנוגעות להיבטים אלה. המורים 

מתבקשים לדון בכיתה בהיבטים חשובים אלה בתכנון הניסויים.
ביצוע בהתאם לתכנון – במשימות שבהן מופנים התלמידים לתכנן תצפית או ניסוי, הם מתבקשים להראות   .6

למורה בכיתה את התכנון, ולאחר אישורו - לבצע אותו הלכה למעשה.
המוצעים  והניסויים  התצפיות  בכל  מתבצע   – ובקרות  חזרות  משתנים,  בידוד  תוך  וניסויים  תצפיות  ביצוע   .7

בספר.
שימוש בכלים ובמכשירי מדידה – מכשירי מדידה שולבו בכל אותם ניסויים ותצפיות שבהם היה אפשר להציע   .8
לתלמידים שימוש במכשירי מדידה פשוטים להפעלה, כמו למשל: סרגל (למדידת התארכות של גבעול(, מד 

טמפרטורה ומד זרם (ראו פירוט בטבלה(.
ניתוח תוצאות החקר בדרכים שונות – בספר זה ניתוח התוצאות נסמך בעיקר על טבלות בגלל גילם הצעיר של   .9

התלמידים. בכמה מקרים מוצע ניתוח באמצעות גרפים, אך רק לתלמידים טובים (ראו פירוט בטבלה(. 
ניתוח תוצאות, הבחנה בין תוצאה למסקנה והסקת מסקנות – מתבצעים בכל התצפיות, הניסויים ומשימות   .�0

התיכון המוצעים בספר.
הצגה והערכה בכתב ובעל פה של שלבי החקר ופתרון הבעיה – מבוצע בכל משימות התיכון ובחלק ממשימות   .��

הניסוי (ראו פירוט בטבלה(.

תהליכי תיכון )סט"מ 1.1.ג(

(ראו  וחשמל  חומרים  וקרקעות,  סלעים  צמחים,  בספר:  הנלמדים  שונים  בנושאים  תיכון  משימות  ארבע  מוצעות 
פירוט בטבלה(. דרישות התכנון וההערכה הותאמו לנדרש מתלמידים בכיתה ג, כשהדגש הוא על זיהוי הבעיה או 
הצורך והגדרתם, איתור חומרים מתאימים להכנת המוצר, חיפוש ואיתור מידע רלבנטי לפתרון הבעיה, בניית מוצר 

או דגם, הערכת המוצר או הדגם, הצגתם לפני הכיתה ובתערוכה.

הפעלת חשיבה מטה־קוגניטיבית )סט"מ 1.1.ד(
מיומנות זו לא טופלה בספר לכיתה ג' כי אינה מתאימה לדעתנו לתלמידים כה צעירים.
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ריכוז הסטנדרטים וסטנדרטי המשנה במיומנויות ובתחומי התוכן 

שבתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי

תחומי תוכן ומיומנויות תחומי משנה

1.  מיומנויות
והטכנולוגיה:  המדע  בתחומי  ולמידה  חשיבה  התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות במיומנויות   .�.�

תהליך החקר ופתרון בעיות.
התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות במיומנויות של טיפול במידע      א.    �.�

בתחומי המדע והטכנולוגיה: איסוף, הערכה, עיבוד, ייצוג והצגת המידע והידע.  
התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות במיומנויות חקר ופתרון בעיות      ב.     �.�

תוך הפעלה של חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, חשיבה מערכתית וחשיבה לוגית.  
התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות בפתרון בעיות ובשלבי תהליך      ג.     �.�

התיכון, תוך הפעלה של חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, חשיבה מערכתית וחשיבה לוגית.  
התלמידים יפעילו במהלך הלמידה מיומנויות חשיבה מטה־קוגניטיביות.  ד.    �.�

תחום תוכן 1: מיומנויות

מיומנויות הלמידה והחשיבה הן חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים ומן ההישגים המצופים, ופיתוחן שזור בלימוד כל 
תחומי התוכן, ובא לידי ביטוי מובחן בציוני הדרך המתארים את הביצועים הנדרשים מן הלומדים. פיתוח המיומנויות 
יתבצע באופן ספירלי במהלך שנות הלימוד, בסביבות למידה הולמות, תוך שילוב כלים ממוחשבים. הלמידה תתבצע 

כיחידים ובעבודת צוות בהתאם ליכולות ולמוכנות התלמידים בתחום ההכרתי, התקשורתי והמוטורי.
בתהליך פיתוח של כל מיומנות יש להתייחס לשלבים הבאים:

־ התלמידים יכירו את המיומנות הנדרשת ואת מרכיביה.
־ התלמידים יזהו מצבים המזמנים יישום של המיומנות הנדרשת.

־ התלמידים יבצעו את המיומנות הנדרשת בהקשרים שונים.

המיומנויות מחולקות לפי קבוצות אלה:
טיפול במידע במדע וטכנולוגיה  •

חשיבה מדעית – חקר ופתרון בעיות  •
חשיבה טכנולוגית – פתרון בעיות ותהליך התיכון  •

חשיבה מטה – קוגניטיבית  •

המדע  בתחומי  ולמידה  חשיבה  במיומנויות  צוות  ובעבודת  כיחידים  ויתנסו  יכירו  התלמידים   :1.1 סטנדרט 
והטכנולוגיה: תהליך החקר ופתרון בעיות.

סטנדרט משנה 1.1.א: התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות* במיומנויות של טיפול במידע בתחומי 
המדע והטכנולוגיה: איסוף, הערכה, עיבוד, ייצוג והצגת המידע והידע.

( * עבודת צוות כוללת מיומנויות תקשורת בין־אישית, כגון: האזנה, התחשבות בזולת ובדעתו, קבלת אחריות על 
העבודה בצוות, מתן משוב וביקורת, פתיחות לקבלת ביקורת.(
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איסוף מידע

התלמידים יגדירו את מטרות איסוף המידע.   .�
התלמידים יאספו מידע בדרכים שונות: שימוש בספרייה ובמאגרי מידע מתוקשבים, תצפיות, ניסויים, הדמיות    .2
ממוחשבות, סקרים, ראיונות, התקשרות באמצעים דיגיטליים עם מומחים ועמיתים. התלמידים יבחרו בדרכים 

המתאימות ביותר לאיתור המידע.

הערכה ועיבוד מידע

התלמידים יעריכו את הרלבנטיות של מקורות המידע בהתאם למטרות איסוף המידע.   .�
התלמידים יעריכו את מהימנות מקורות המידע, תקפותם, עדכניותם ומידת הדיוק שלהם. הם יבחינו בין עובדות    .4

לדעות, יבחינו בין תוצאות למסקנות, יזהו הטעיות במידע נתון ויבחינו באמצעים להשפיע על דעותינו.
מגרפים  מטבלאות,  נתונים  ינתחו  לטפל,  עיקר  בין  יבחינו  מרכזיים,  רעיונות  יזהו  מידע:  יעבדו  התלמידים    .5

ומתרשימי זרימה, ישוו מידע ממקורות שונים לפי קריטריונים.
התלמידים יטענו טענות, ויסיקו מסקנות המבוססות על ממצאיהם.   .6

ייצוג והצגת המידע והידע

והגיוני תוך שימוש בדרכים שונות: סיכומים,  יעיל  והידע באופן  וייצגו את המידע  ימיינו  יארגנו,  התלמידים    .7
טבלאות, דיאגרמות, גרפים ותרשימים.

התלמידים יציגו את המידע והידע בדרכים מגוונות, כגון : עבודה, דיון, הרצאה, שקפים, מצגת, פוסטר, דגם,    .8
סרט, אתר אינטרנט, דיון ברשת.

חוק  כיבוד  תוך  כמקובל,  המאמר/הספר(  שם  מקור,  שנה,  (מחבר/ים,  המידע  מקורות  את  יציינו  התלמידים    .9
זכויות יוצרים.

התלמידים יעריכו את מהלך כל שלבי הטיפול במידע ויציעו הצעות לשיפור.  .�0

סטנדרט משנה 1.1.ב: התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות במיומנויות חקר ופתרון 
בעיות תוך הפעלה של חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, חשיבה מערכתית וחשיבה לוגית.

תכנון -

התלמידים יזהו וינסחו את מטרת החקר ויעלו שאלות והשערות.   .�
התלמידים יבחרו בדרכים המתאימות ביותר לביצוע החקר.   .2

התלמידים יבחרו בניסוי ובתצפית כדרכים מקובלות לביצוע חקר בתחומי המדע בנוסף לדרכים אחרות.  .�
יצירתית,  חשיבה  של  הפעלה  תוך  ולהשערות  למטרות  בהתאמה  החקר  שלבי  את  ויתארו  יתכננו  התלמידים   .4

מערכתית ולוגית.
התלמידים יסבירו את הצורך לבודד משתנים ואת נחיצות מערכת הבקרה (ביקורת( ואת תפקידה.   . 5

ביצוע -

התלמידים יבצעו את תהליך החקר או פתרון הבעיה בהתאם לשלבי התכנון.   .6
התלמידים יבצעו תצפיות וניסויים תוך בידוד משתנים, חזרות ובקרות.  .7

התלמידים ישתמשו בכלים ובמכשירי מדידה בביצוע תצפית או ניסוי ויקראו תוצאות.  .8
( * התלמידים ישתמשו במיומנויות למידה של טיפול במידע (ראו סט"מ �.�.א( במהלך התכנון וביצוע החקר   

או פתרון בעיה, ובכלל אלה איסוף מידע, עיבוד נתונים, ניתוח תוצאות וממצאים, הסקת מסקנות והערכתן.(

ייצוג ועיבוד -

התלמידים ייצגו את תוצאות החקר או פתרון הבעיה בדרכים שונות: טבלות, דיאגרמות, גרפים ותרשימים.  .9
מסקנות  ויסיקו  למסקנה  תוצאה  בין  יבחינו  הבעיה,  פתרון  את  או  החקר  תוצאות  את  ינתחו  התלמידים    .�0

המבוססות על התוצאות.
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הצגה והערכה -

התלמידים יציגו בדרכים שונות בכתב ובעל פה את שלבי החקר או פתרון הבעיה.  .��
התלמידים יעריכו את מהלך כל שלבי החקר ופתרון הבעיות ויציעו הצעות לשיפור.  .�2

סטנדרט משנה 1.1.ג: התלמידים יכירו ויתנסו כיחידים ובעבודת צוות בפתרון בעיות ובשלבי תהליך 
התיכון, תוך הפעלה של חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית, חשיבה מערכתית וחשיבה לוגית.

איתור צרכים ובעיות -

התלמידים יאתרו צרכים מחיי היומיום וינסחו בעיות הכרוכות בהשגתם.  .�

העלאת פתרונות -

התלמידים יגדירו את הדרישות לפתרון הבעיה, ויאספו מידע רלוונטי באמצעים שונים.  .2
התלמידים יציעו רעיונות חדשים ומקוריים להתמודדות עם בעיות.  .�

והפעלת  לדרישות  הפתרון  של  ההלימה  בדיקת  תוך  מערכתית  בגישה  אפשריים  פתרונות  יבחנו  התלמידים   .4
שיקולי דעת כלכליים, בטיחותיים, סביבתיים, אסתטיים ואחרים.

התלמידים יבחרו את הפתרון המתאים ביותר, וינמקו את בחירתם.  .5

בניית דגם או מוצר -

התלמידים יתכננו את שלבי הביצוע של הפתרון בגישה מערכתית.  .6
התלמידים יבנו אב־טיפוס או דגם של המוצר.  .7

התלמידים יעריכו את מהלך הביצוע ויציעו הצעות לשיפור במידת הצורך.  .8
התלמידים יציגו את שלבי הפתרון בדרכים שונות: עבודה, דיון, הרצאה, שקפים, מצגת, פוסטר, דגם, סרט, אתר   .9

אינטרנט, דיון ברשת.

סטנדרט משנה 1.1.ד: התלמידים יפעילו במהלך הלמידה מיומנויות חשיבה מטה–קוגניטיביות. 
התלמידים יפעילו חשיבה רפלקטיבית (חשיבה על החשיבה( יהיו מודעים לתהליך החשיבה שלהם ואף ינתחו   .�
ויעריכו אותה: מה הבינו מהחומר הנלמד, כיצד הגיעו להבנה, באלו קשיים נתקלו בתהליך ההבנה, מה עדיין לא 

מובן וכיצד מתכוונים להתמודד עם הקשיים.
התלמידים ידווחו על תובנות לגבי תהליכי הלמידה שלהם.  

התלמידים יהיו מודעים לאסטרטגיית החשיבה שלפיה פעלו, יסבירו מדוע בחרו באסטרטגיה זו, וכיצד סייעה   .2
בידם להגיע להבנות או לזהות קשיים בתהליך הלמידה.

המיומנויות הנדרשות בתכנית הסטנדרטים

כותבי תכנית הלימודים מציגים ארבע מיומנויות עקרוניות:
יכולת הטיפול במידע במדע וטכנולוגיה  •

חשיבה מדעית – חקר ופתרון בעיות  •
חשיבה טכנולוגית – פתרון בעיות ותהליך התיכון  •

חשיבה מטה־קוגניטיבית  •
  


