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  אפייניהומ גיהאנר - 1פרק 
  )Energy( "אנרגיה" המושג

לא היו ללא אנרגיה בעולם.  שמתרחש הממאפשרת את כל שזו היא  ,אנרגיה

  דבר לא היה זז, ואף פעולה לא הייתה מתבצעת. שוםמתקיימים חיים, 

הוא מושג פיזיקלי, שקצת קשה לנו להבין אותו, מכיוון שלא  "אנרגיה"המושג 

 "אנרגיההמושג "ש ,מדענים קבעולגעת בה.  ניתן לראות את האנרגיה או
 למערכת ואלגוף  המעניק אנרגיההכלומר,  ."לחולל שינוי יכולת" לביטוי קשור

, בכל קיימתאנרגיה ש מכאןשינוי.  ולחולל ,פעולות שונות לבצע את היכולת

יכולה לעבור מגוף היא וחומר, בכל גוף, בכל מערכת, בכל מצב ובכל תנועה, 

     . וגם לשנות את צורתה, אחד לגוף אחר
  

  

  

  
  של אנרגיה צורות

  :לדוגמה .צורות שונותאנרגיה מתגלה לנו יומיום ב

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 ומאפייניה אנרגיה - 1פרק

 לחולל שינוי יכולתה מעניקה לגוף או מערכת אתאנרגיה 

  אנרגיה כימית
במזון ובחומרי  אנרגיה שיש

  בעירה

  אנרגיית גובה
במקום גוף שיש לאנרגיה 
 הקרקע מפני גבוה

  אנרגיית אור
גופים המוקרנת מאנרגיה 

  לוהטים
 

  אנרגיה גרעינית
  מיםאטואנרגיה האגורה בגרעיני 

 

  אנרגיה חשמלית
  תנועת אלקטרונים אנרגיית

  אנרגיה אלסטית
  קפיץנרגיה במיתר או א
 

  אנרגיית חום
  גופים חמיםשיש לאנרגיה 

 

  קרינה יתאנרגי
  אנרגיית קרני רנטגן

 

  אנרגיית תנועה
  גוף נעאנרגיה שיש ל

  קולאנרגיית 
  רוטטגוף אנרגיה שיש ל

צורות של 
 אנרגיה
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  המרת אנרגיה ומעבר אנרגיה

בתהליכים וטבעיים באות לידי ביטוי בתהליכים  ,של אנרגיה השונותצורות ה

   :תשבהם מתרחשמלאכותיים, 
  המרה של אנרגיה

  לצורה אחרתמצורה אחת שינוי עוברת האנרגיה 

  

  
  
  
  

  

  מעבר של אנרגיה

  עוברת מגוף אחד לגוף אחרהאנרגיה 

  
  

  

  

  

  

  

  
  האנרגיה חוק שימור

הכמות אך , או לשנות את צורתה אחר לגוף אחד לעבור מגוף יכולה אנרגיה

(מערכת שאינה מקבלת או מוסרת  ומבודדת במערכת סגורה שלההכוללת 

   .נשארת קבועהשמרת ונ, תמיד אנרגיה לסביבה)

  קובע:ה שימור האנרגיה חוקהנקרא:  חוקבהמדענים  ניסחו הזאת עובדההאת 

  

  
  

  

  
  

  :קובעחוק שימור האנרגיה 

 ולא נעלמת אלא רק מחליפה צורה. יש מאין אנרגיה לא נוצרת  •

 קבועה.  נשמרת ונשארת סגורהכמות האנרגיה במערכת  •

אנרגיית התנועה של כדור הבאולינג 
 ברת אל הפינים שעפים לכל עברעו

מעבר אנרגיית תנועה

 חםאנרגיית החום של משקה 
 עוברת אל הכפית שמתחממת

 מעבר אנרגיית חום

השמש ת יאנרגי ה שלהמר
 לאנרגיה כימית

כימית  ההמרה של אנרגי
 לאנרגיית תנועה

 הופכת דלקבאנרגיה כימית 
 עה של מכוניתתנו לאנרגיית

הופכת  אנרגיה חשמלית
 תנורבאנרגיית חום ל

 חשמלית ההמרה של אנרגי
 חוםלאנרגיית 

קרינה של השמש האנרגיית 
אנרגיה כימית הופכת בצמחים ל

השמש ת יאנרגי ה שלהמר
 לאנרגיה כימית
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 המרת אנרגיות בנפילת אבן כלפי מטה

 אנרגיית גובה

המרת אנרגיית גובה 
 לאנרגיית תנועה

  אנרגיית גובה וניצולה - 2פרק 

  נרגיית גובה?מהי א

אנרגיית גובה היא אנרגיה שיש לכל גוף הנמצא בגובה מסוים מעל פני הקרקע, 

 גוףכל  שמושך ,)הכבידהכוח המשיכה של כדור הארץ (כוח מוהיא נובעת 

  :, אנרגיית גובה של גופים שוניםלדוגמה. כלפי מטה לכיוון הקרקע

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ?כלפי מטהממקום גבוה מה מתרחש כשגוף נופל 
של מתרחש תהליך  ,כלפי מטה ממקום גבוה נופלכשגוף 

עוברת  אנרגיית הגובה של הגוף אנרגיות, שבמהלכו שינוי

  המרה לאנרגיית תנועה. 

המתאר אדם המחזיק בידיו , איורב ניתן לראות ,דוגמה לכך

 האדם כאשרולכן לאבן יש אנרגיית גובה.  ,אבן בגובה מסוים

במהלך ו ,כלפי מטה תנופלא יה ,אבןאת ה ידיומ ומטש

 ,עוברת המרה לאנרגיית תנועה השלאנרגיית הגובה הנפילה 

אנרגיית וקטנה, של האבן אנרגיית הגובה בכל רגע ורגע כש

, עד אשר היא פוגעת בקרקע, גדלה שלה התנועה

  .ותנועתה נעצרת

  
 מתרחש תהליך המרה של אנרגיות  נופל כלפי מטה גוףכש

 גובה אנרגיית - 2פרק

  רכבת הרים 

לרכבת יש אנרגיית גובה שמאפשרת 
לה לנוע כלפי מטה מנקודת הגובה 

  בה היא נמצאת

 גולש סקי

לגולש יש אנרגיית גובה שמאפשרת 
לו לגלוש במסלול כלפי מטה 
  מנקודת הגובה בה הוא נמצא

  קופץ למים

לשחיין יש אנרגיית גובה 
שמאפשרת לו ליפול למים 
  מנקודת הגובה בה הוא נמצא



 12אין לצלם או לשכפל מהספר                           למורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות 

  הגורמים המשפיעים על אנרגיית גובה

  יקריים והם:גובה של גוף מושפעת משני גורמים עהאנרגיית 

המרחק בין מקום הגוף (בגובה)  הוא למעשהש - בו נמצא גוף hהגובה  •

  . משטח ייחוס: שנקרא ,לבין המשטח אליו הוא נופל

הכבידה (גרביטציה) שמפעיל שהוא למעשה כוח  - גוףשל  Wמשקל  •

  מסה של גוף.העל  כדור הארץ

  נסביר בהרחבה את ההשפעה של כל אחד מהגורמים באופן הבא:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ,ככל שגוף נמצא גבוה יותר ממשטח הייחוס אליו הוא נופל: המסקנה היא  
 אנרגיית הגובה שלו גדולה יותר

 1שחיין 

נמוכה אנרגיית גובה מקפצה הקופץ מ 2לשחיין 
 קטנה, לכן הוא שוקע לעומק קטן במי הבריכה

2שחיין

עומק קטן

h2 

משטח ייחוס

 עומק גדול

h1

 משטח ייחוס

גבוהה אנרגיית גובה גדולה, לכן מקפצה הקופץ מ 1לשחיין 
 הוא שוקע לעומק גדול במי הבריכה

 אנרגיית הגובה שלולעהגובה בו נמצא הגוףהשפעת

לראות באיור, שני שחיינים בעלי אותו גודל ומשקל, שכל אחד  ניתן

נמצא על מקפצה גבוהה  1שחיין מהם נמצא על מקפצה אחרת. 

נמצא על  2שחיין ממשטח הייחוס (מי הבריכה), ואילו  h1בגובה 

  ממשטח הייחוס (מי הבריכה).  h2מקפצה נמוכה בגובה 

ך מי השחיינים קופצים מהמקפצה שלהם אל תור שני שאכ

 2שוקע במי הבריכה לעומק גדול, ואילו שחיין  1שחיין  ,הבריכה

 שקפץ לבריכה 1לשחיין שוקע במי הבריכה לעומק קטן. מכאן ש

אנרגיית גובה גדולה יותר מאשר  הייתההמקפצה הגבוהה, מ

 פני המים -משטח ייחוס    .המקפצה הנמוכהמ שקפץ 2לשחיין  הייתהאנרגיית הגובה ש

h2

h1

 2יין שח

 1שחיין 
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  אנרגיית תנועה ויישומה - 3פרק 
  מהי אנרגיית תנועה?

איננו מבחינים בתנועה אף על פי שלפעמים ובתנועה, ים ביקום נמצא הגופיםכל 

והיא אף פעם אינה  ,קיימת , התנועהאינה מורגשת תםועתנשלהם, או ש

מסתובב סביב צירו וסביב השמש, על אף שאנו  נפסקת. לדוגמה: כדור הארץ

  איננו מרגישים בתנועתו.

בפיזיקה , ואנרגיית תנועהגוף הנמצא בתנועה, אוגר אנרגיה הנקראת:  כל

בעת מעצם נו ,אנרגיית תנועה של גוף נע .אנרגיה קינטיתמכנים אותה: 

אין אנרגיית  ,העובדה שהגוף נמצא בתנועה. לגוף סטטי העומד במקומו ואינו נע

יכולה לעבור מגוף אחד לגוף  תנועההאנרגיית  שונות,בהתרחשויות תנועה. 

  ולהיפך.  ,אחרותאנרגיה המרה לצורות  אחר או לעבור

  
  

  

  הגורמים המשפיעים על אנרגיית התנועה

שני מושפעת משל גוף הנמצא בתנועה,  )ינטיתאנרגיה קאנרגיית תנועה (

  : והם גורמים

  שהיא כמות החומר של הגוף (לא המשקל שלו). - הגוףשל  mמסה  •

  שהיא מהירות התנועה של הגוף. - הגוףשל  Vמהירות  •

  :באופן הבאנדגים את השפעת כל אחד מהגורמים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אנרגיית תנועה - 3פרק 

 תנועה היא אנרגיה האגורה בכל גוף הנמצא בתנועהאנרגיית 

 גיית התנועה שלוגוף על אנרהמסה של השפעת 

ניתן לראות באיור כדור טניס (מסה קטנה) וכדור 

על כל אחד מהם באולינג (מסה גדולה) הנמצאים 

   בעל אותה זווית שיפוע.מתון  מסלול זהה של מדרון

הם ינועו , הגופיםכאשר משחררים בו זמנית את שני 

כדור הבאולינג ינוע למרחק גדול יותר במדרון, כש

   .מאשר כדור הטניס

למסה גדולה יש אנרגיית תנועה  :המסקנה היא
גדולה יותר מאשר למסה קטנה, וככל שהמסה של 

 גוף גדולה יותר אנרגיית התנועה שלו גדולה יותר.

 כדור טניס

 כדור באולינג
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  מהירות? מהי

 מהירות .תנועה של גוף שבאמצעותו אנו מתאריםלי היא מושג פיזיקמהירות 

, וניתן זמן בפרק ם שלומיקוהשינויי . כלומר, הגוף התנועה שלקצב מציינת את 

  .)ספידומטרמד מהירות (למדוד אותה באמצעות מכשיר הנקרא: 

 זמןה פרק שעובר גוף לבין מרחקהבין היחס  מהירות מוגדרת:בפיזיקה, 

  תמטי מבטאים זאת כך: ובאופן מ .שהוא עושה זאת

  

  

  
היא יחידת מידה ו .מטר לשנייה (מטר/שנייה)היא יחידת המידה של מהירות 

: קילומטר ואילו בחיי היומיום, נוהגים להשתמש ביחידת מידה שימושית .מדעית

  .לשעה (ק"מ/שעה) או בקיצור קמ"ש

 
 שימושיתת מידה יחיד יחידת מידה מדעית

 מהירות מהירות

 הגוף על אנרגיית התנועה שלו מהירות תנועתהשפעת 

זהים, בעלי אותה טניס  יכדורשני ניתן לראות באיור 

נמצא בקצה מדרון מתון  1כדור טניס  כאשרמסה, 

נמצא בקצה  2(זווית שיפוע קטנה), ואילו כדור טניס 

  .מדרון תלול (זווית שיפוע גדולה)

כדור כאשר משחררים בו זמנית את שני הכדורים, 

ינוע במדרון המתון במהירות איטית למרחק  1טניס 

ינוע במדרון התלול במהירות  2קטן, ואילו כדור טניס 

   למרחק גדול.בוהה ג

שנע מהר יותר, יש  2: לכדור טניס המסקנה היא
 1אנרגיית תנועה גדולה יותר מאשר לכדור טניס 

ככל שמהירות הגוף גדולה . לכן, שנע לאט יותר

 יותר אנרגיית התנועה שלו גדולה יותר.

 1כדור טניס 

 2כדור טניס 

 מדרון מתון

 מדרון תלול

 

 מהירות
שנייה
טרמ___

)מטר( מרחק

(שנייה) זמן
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 העברת אנרגיה חשמלית למרחקים

  אנרגיה במערכות חשמליות - 4פרק 
 ,אך ,18-במאה האותה  החלו לחקורשמדענים  ,א תופעה פיזיקליתושמל הח

עם המצאת הטלגרף, הטלפון , 19-מאה הה מהלךרק בהשימוש בחשמל החל 

 ,ת כוחותחנ לבנייתהביא לאחר מכן ווהנורה שהאירה בתים ורחובות, 

  . בעיר ניו יורק שבהן נבנתה ראשונהשה

האנרגיה  תלהיו ,חשמליתהאנרגיה , הפכה העם הזמן

 ,והשימושית ביותר מבין כל סוגי האנרגיה ,הנפוצה

   :הסיבות לכך הן .ןשבני האדם משתמשים בה

קומות למאנרגיה חשמלית ניתנת להעברה  •

   .באמצעות חוטי חשמל רחוקים

צורות ל ,ניתנת להמרה בקלותאנרגיה חשמלית  •

  .שונים במכשירי חשמל של אנרגיה אחרות

מגוון גדול מאד של ו ,כל תחומי החייםבשת אותנו חשמלית משמאנרגיה כיום, 

עד שקשה לנו  מכשירי חשמל, הפכו להיות חלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו,

  .להסתדר בלעדיהםהיה לתאר כיצד ניתן 
  

  מהי אנרגיה חשמלית?

חלקיקים נושאי ב אגורהש אנרגיההיא  ,יתחשמלאנרגיה מבחינה פיזיקלית, 

 חלקיקים של התנוענובעת מ והיא ,חומר בטבע הקיימים בכל מטען חשמלי

   .זרם חשמלי: נקראתבמעגל חשמלי סגור  שתנועתם ,אלקטרוניםהנקראים: 

   כיצד בא לידי ביטוי השימוש באנרגיה חשמלית?
 במעגל (מקור מתח) למקור אנרגיה חשמלית מכשיר חשמלימחברים כש

אנרגיה הו ,עוללמכשיר לפ גורםש ,במעגל חשמליזרם נוצר  ,חשמלי סגור

  אנרגיה אחרת. צורת לבמכשיר עוברת המרה  ,שהוא צורך חשמליתה

  

  

  

 אנרגיה חשמלית - 4פרק 

 תנור חימום

אנרגיה חשמלית עוברת המרה 
 לאנרגיית חום ואנרגיית אור

 מכונת כביסה

אנרגיה חשמלית עוברת המרה 
 רגיית תנועת סיבובלאנ

 רמקול

אנרגיה חשמלית עוברת המרה 
 לאנרגיית קול
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  מהו מעגל חשמלי?

באמצעות ביניהם הוא אוסף של רכיבים חשמליים המחוברים  ,מעגל חשמלי

  .במעגל זרימה של זרם חשמלי באופן המאפשר ,)מוליכים(חוטים 

   :בסיסיים והםרכיבים שלושה  כוללפשוט מעגל חשמלי 

 ,סוללה (בטרייה), מצבר או גנרטור :יכול להיותש - מתח חשמלימקור  •

מקור נוהגים לכנות ואליו מחברים את כל יתר רכיבי המעגל החשמלי. 

   .ספק כוחאו  ספק מתח: מתח

אשר או רכיבים שונים  יםחשמלי יםמכשיר ,למעשה םהש - ניםצרכ •

 אנרגיה חשמלית על מנת לפעול.  כיםצור

 ,(לרוב מנחושת) מתכתחשמל מהם חוטי ש - )םמוליכי(חוטים  •

  .מעגל חשמליב כל הרכיבים יחדבאמצעותם מחברים את ש

 מכשיריםש דיכנתיב שדרכו זורם הזרם החשמלי.  בעצםמעגל חשמלי הוא 

זרם יזרום במעגל ואז שאין בו נתק,  במעגל חשמלי סגור יפעלו יש לחבר אותם

עגל מ ונקרא: יש בו נתקש מעגלב ,לעומת זאת .והמכשירים יפעלוחשמלי 
  מכשירים לא יפעלו. , והבמעגל לא יזרום זרם חשמלי, חשמלי פתוח

  

  
  
  
  
  
  
  
  

תכונה להתנגד למעבר להם יש ש, עשויים מחומרים כל הרכיבים במעגל חשמלי

מעגל רכיבי ה .התנגדות חשמליתזרם חשמלי דרכם. לתכונה זאת קוראים: 

ת החשמלית ההתנגדווטי חשמל, שבאמצעות חביניהם חשמלי מחוברים ה

  לכן:. )הם (אורכם ועוביים, ובממדים שליםעשוי םו הבחומר שממנ התלוי הםשל

  
   .נגדיםהנקראים:  רכיבים יש ,בין הרכיבים הנפוצים שמחברים במעגל חשמלי

  גדולה יותרהתנגדותו  ← ארוך יותר חשמלככל שחוט 
 קטנה יותרהתנגדותו  ←  עבה יותר חשמל ככל שחוט

 אין נתק -סגורמעגל חשמלי
 נורה דולקת - יש זרם חשמלי 

  יש נתק -מעגל חשמלי פתוח 
 נורה לא דולקת -אין זרם חשמלי 

 חוט חשמל
 מקור מתח

נורה
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 ת בחומרתנועה של מולקולו

 מדחום דיגיטלי

 הסעה הולכה

 קרינה

 דרכים להעברת חום

  החום וניצולו – 5פרק 
תופעות ו ,השימושיים ביותר בחיי היומיוםהפיזיקליים חום הוא אחד המושגים 

גורמת לחימום  ביום שמשרבות בטבע ובעולם קשורות לחום. למשל, קרינת ה

שאנו מזון הוגם , מתחממים פועליםש מכשירי חשמל ,כדור הארץפני על  גופים

  ועוד.  ,שלנו לחום בגוף חלקוב ךהופאוכלים 
  

  וטמפרטורה חום

עוברת ה ,אנרגיהסוג של הוא חום  ,מבחינה מדעית
  באחת מהדרכים הבאות: , אחרגוף מגוף אחד ל

   .גופיםהמגע פיזי בין בחום עובר ה -הולכה  •

 של מולקולות באמצעותחום עובר ה -הסעה  •

   .גזיםאו מולקולות של נוזלים 

  גוף לוהט.על ידי סביבה לחום מוקרן ה -קרינה  •

  ?עובר לגוףחום כאשר  מה קורה
כל הזמן בתנועה.  ותנמצא שהמולקולות שלו ,כל גוף עשוי מחומר

גורם למולקולות החומר לנוע מהר , הוא לגוף עוברחום כאשר 

על אנרגיית התנועה (אנרגיה קינטית)  משפיעיותר, ובכך הוא 

 ת, כך תנועל הגוףעוברת א גדולה יותרחום כמות ש. ככל ןהשל

 ן, ואנרגיית התנועה שלהנעשית מהירה יותר המולקולות שלו

נוהגים אנו , כלשהו גוףל ע חום ה שלהשפעמידת ה. את גדלה

   .טמפרטורהבאמצעות מדד הנקרא:  לבטא

  מהי טמפרטורה?
המבטא את  ,גודל (מדד)היא  טמפרטורהמבחינה פיזיקלית, 

באמצעות  היא נמדדתו ,רחומב מולקולותהאנרגיית התנועה של 

על  מציין בתמונה, המדחום .(תרמומטר)מדחום מכשיר הנקרא: 

 בסולםמעלות  את גודל הטמפרטורה ביחידות שלצג דיגיטלי גבי 
  .בעולם המקובלים הטמפרטורהסולמות אחד מבין , שהוא )0Cצלסיוס (

   

 אנרגיית חום  - 5פרק 



 81אין לצלם או לשכפל מהספר                           למורן הוצאה לאורכל הזכויות שמורות 

  טמפרטורה גבוהה

מולקולות נעות מהר 

 אנרגיית תנועה גדולה

  נמוכהטמפרטורה

  מולקולות נעות לאט

 אנרגיית תנועה קטנה

כוס מים 
 חמים

כוס מים 
 קרים

נוצר שוויון 
 טמפרטורות
 בין הכוסות

 1מצב  2מצב 

מראה על המדחום כאשר 

טמפרטורה גבוהה, סימן 

 החומר ממנומולקולות ש

נעות מהר,  עשוי הגוף

ואנרגיית התנועה שלהם 

כאשר המדחום  .דולהג

מראה על טמפרטורה נמוכה, 

 החומרסימן שהמולקולות של 

ואנרגיית התנועה  ,נעות לאט

  . קטנהשלהם 

  חום? מהי אנרגיית
העוברת מגוף בעל טמפרטורה אנרגיה  :תמוגדר חוםאנרגיית , בפיזיקה
   :גורם הואעובר בין גופים כאשר חום  .כהאל גוף בעל טמפרטורה נמו ,גבוהה

  הטמפרטורה שלהםלשינוי . 1

קולט חום, אנרגיית התנועה של המולקולות שלו גדלה, והטמפרטורה גוף כש

חום, אנרגיית התנועה של המולקולות שלו  )מוסרפולט (גוף כששל הגוף עולה. 

ר שאנמשך עד בין גופים חום מעבר קטנה, והטמפרטורה של הגוף קטנה. 
   ביניהם.שוויון טמפרטורות  רנוצ

   נדגים זאת באמצעות איור המתאר שני מצבים:

 כוס מים חמיםרואים  - 1במצב  •

 נמצאתאשר  (טמפרטורה גבוהה)

 תוך כוס עם מים קריםב

 במצב זה, .(טמפרטורה נמוכה)

חום עובר מהכוס עם המים 

  . החמים אל הכוס עם המים הקרים

ויון שו נוצררואים ש - 2במצב  •

והנוזלים  ן הכוסותטמפרטורות בי

  .לאחר מעבר חום ביניהן ,בתוכןש
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 הקרינה של השמש

  קרינה והשימוש בה אנרגיית - 6פרק 
  מהי קרינה?

ר שאאנרגיה ממקום אחד למקום אחר. כהיא אחת מהדרכים להעברת קרינה 

היא  ,כמו השמשמלאכותי כמו אנטנה או מקור טבעי קרינה נפלטת ממקור 

פוגעת ו מתפשטת במרחבכשקרינה  .אנרגיית קרינהנושאת אנרגיה הנקראת: 

של  ותאחר צורותל המרהבו  עוברתו ,נקלטת בגוף ההאנרגיה של ,מסויםבגוף 

   :שונים, המרה של קרינת השמש בגופים לדוגמה. אנרגיה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הקרינה של השמש

המוכרת לנו ביותר והקרינה הטבעית, 

המגיעה לכדור  ,היא קרינת השמש

אור וחום, ומאפשרת  בצורה של הארץ

את קיום כל צורות החיים בעולם. ללא 

שלנו היה הקרינה של השמש, העולם 

  חשוך, קפוא וחסר חיים. 

מעלות  6000-השמש היא גוף לוהט (כ

של  הגורמים לפליט ,שתהליכים שונים המתרחשים בה ,)על פני השמשצלסיוס 

ומעבירה את האנרגיה לכל הכיוונים, המתפשטת בחלל נושאת אנרגיה, קרינה 

 ם אלינוגו ,סביבה לכל הכוכבים בצורה של קרינת אור וחוםשל השמש העצומה 

  .קרינה אלקטרומגנטיתלכדור הארץ. לקרינת השמש קוראים: 

 אנרגיית קרינה - 6פרק 

עוברת המרה  אנרגיית השמש
 בקולטי הדוד לחום.

 בדוד שמש

עוברת המרה  אנרגיית השמש
 חשמלית. בתאים לאנרגיה

 בתאים סולריים

אנרגיית השמש עוברת המרה בתהליך 
 לאנרגיה כימית. ההפוטוסינתז

 בצמחים
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במגוון  את האדםהמשמשים  ,סוגי קרינה שוניםקרינה אלקטרומגנטית כוללת 

  : . לדוגמהרחב של שימושים

ת הגופים סביבנו א מאפשרת לנו לראות - קרינת אור הנראה לעין •

  ות טלסקופ.ולהבחין בצבעיהם, אך גם לבחון כוכבים רחוקים באמצע

חשים אנו ש, םוח תהיא קרינ - קרינה אינפרה אדומה (תת אדומה) •

לחימום מים גם , אך היא משמשת אותנו לקרינת השמש שנחשפיםבעת 

   בדוד שמש ועוד.

, אך העור ףוזנו לשיגורמת ל - קרינה אולטרה סגולה (על סגולה) •

  .לאדםמאד מסוכנת  ארוכה מידי אליה חשיפה

   .ועוד משמשת אותנו לתקשורת סלולרית - קרינת גלי מיקרו •

   .וקליטתם טלוויזיהו רדיו ישידורמשמשת אותנו ל - קרינת גלי רדיו •

, אך שונים רפואהאותנו בתחומי משמשים  -וקרינת גמא קרינת רנטגן  •

   .לאדםחשיפה אליהם מסוכנת מאד 

, ומה שהעין רואים איננואנחנו  ,האלקטרומגנטיתרוב סוגי הקרינה את 

, המהווה חלק קטן מאד הנראה לעין שית קולטת זה רק את קרינת האורהאנו

  .של השמש מטווח הקרינה האלקטרומגנטית
  

  ומחזירי אור אורמקורות 

מייצרים ש ,לוהטיםפים גומ הנפלטת ,קרינה אלקטרומגנטיתמחלק  הוא ,אור

   מקורות אור.קוראים:  . לגופים אלולסביבה אור, ומפיצים אותו

שמאירה לנו את הסביבה במשך היום.  ,היא השמשבעולם  טבעיהאור המקור 

האדם יצר  בלילה לאחר שקיעת השמש,גם כדי שנוכל לראות את הסביבה  אך

  נר, נורה דולקת וכדומה. ה שללהב :כמו ,מקורות אור מלאכותיים גם לעצמו

  

  

  

  

  

  

 הנור להבת נר השמש

 מלאכותיים אור ותמקור טבעי אור מקור
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 תהליכים גרעיניים בשמש

 אלברט איינשטיין

  גיה גרעיניתאנר - 7פרק 
  מהי אנרגיה גרעינית?

, שמורכב משני חלקיקים אטוםגרעין של אנרגיה גרעינית היא אנרגיה הטמונה ב

, הקשורים זה לזה בכוח חזק מאד, וכאשר הם טרוניםיוונפרוטונים  הנקראים:

   .אנרגיה גרעיניתהנקראת: עצומה מופרדים משתחררת אנרגיה 

יא הדוגמה הטבעית לאנרגיה גרעינית ה

בעבר חשבו האנרגיה האדירה של השמש. 

מדענים שהשמש עשויה מפחם, ומקור 

האנרגיה שלה הוא בבעירת הפחם. אולם, 

 ,הגיעו המדענים למסקנה 20-במהלך המאה ה

שמקור האנרגיה של השמש הוא לא באנרגיה 

כימית של בעירת פחם, אלא באנרגיה גרעינית 

שמשתחררת עקב תהליכים גרעיניים 

גז אטומים של  מהלכםבובשמש,  שמתרחשים

  הליום. גז מימן הופכים לאטומים של 

אלברט  הפיזיקאי והמדען הנודע
שקבע כי קיים היה הראשון  ,איינשטיין

בתהליכים  ן מסה ואנרגיהקשר בי

 םמסה גורב קטןשינוי כל וכי גרעיניים, 

של אנרגיה.  לשחרור כמות אדירה

אנשי  ,איינשטייןהתיאוריה של בעקבות 

מדע רבים החלו לחקור כיצד ניתן לנצל 

בשנת . לתועלת האדם אנרגיה גרעינית

 ,מדענים בארצות הברית דיווחו 1942

לשחרור לראשונה  לגרום הצליחוהם ש

 ,אנרגיה גרעינית בצורה מבוקרתשל 

  פצצת אטום. לבנותהצליחו הודיעו שאף , שניםמספר  עבורכו

 אנרגיה גרעינית - 7פרק 
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 גרעיןה

 אלקטרונים

 "ענן" אלקטרונים

 פרוטונים

 נויטרונים

 מבנה האטום

  תורדיואקטיביהתופעת 

 אנרי בקרל והזוג פייר ומארי קירי, ניםמדעהגילו  19-כבר בסוף המאה ה

ללא התערבות וספונטני ( פולטים באופן טבעיחומרים מסוימים, אטומים של ש

קרינה : לה קראושהם  ,קרינהכשלהם האטום  ןחלקיקים מגרעי ,)חיצונית
  .לפיזיקה את פרס נובל 1903בשנת  קיבלוהם  זות על תגלי. רדיואקטיבית

האטום  לגביהמדעי הובילה להעמקת המחקר  ,רדיואקטיביותתופעת הגילוי 

הם  20-המאה ה במהלך מדעניםניסויים שערכו ב .והתהליכים הקשורים בו

 ., והאנרגיה הטמונה בוהאטוםגרעין המבנה הפנימי של  את הצליחו להבין

 

  האטוםגרעין 

של במולקולה  קיק זעירהאטום הוא חל

במרכזו מטר, ו 10-10שקוטרו , חומר

מטר,  10-15 שקוטרו גרעיןנמצא 

 פרוטונים שני חלקיקים:כולל בתוכו ה

 ,בעלי מטען חשמלי חיובי (+)

חסרי מטען. סביב הגרעין  טרוניםנויו

בעלי מטען  אלקטרוניםיש "ענן" של 

  .במסלולים קבועים והנעים סביב ,)-חשמלי שלילי (

שההבדל בין  ,להבנה אותםהביאו  ,םמימחקרים שביצעו מדענים לגבי אטו

כל  מבנה גרעין האטום שללקשור  ,הםהתכונות הכימיות שלו ,השונים יסודותה

 המופיעים יסודותהמ כל אחד המייצגיםמושגים שני  מדענים. לכן, קבעו היסוד

  : בטבלה המחזורית והם

הוא ו, מספר הפרוטונים בגרעין של אטוםהמציין את  -  מספר אטומי •

אחד לכל יסוד יש מספר אטומי . ותכונותיו הכימיותהיסוד קובע את זהות 

  כל יסוד אחר. מ המבדיל אותו, ויחיד

על  שנקבעת ,(מסה אטומית) ה של אטוםמסהמציין את ה - מספר מסה •

המסה של . סכום מספר הפרוטונים ומספר הנויטרונים שבגרעין ידי

  .זניחה ולכן היאאלו  ביחס למסת חלקיקים קטנה מאד האלקטרונים
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 פליטת גזי חממה

  התייעלות אנרגטית - 8פרק 
ובמיוחד  ,קשורים באספקת אנרגיה ,כבני אדםשלנו  החייםעט כל תחומי כמ

 פכה להיותהאנרגיה חשמלית בעידן המודרני  .אנרגיה חשמלית ה שלאספק

מערכות  להפעיל מאפשר לנו החשמל .שלא ניתן להתנהל בלעדיהצורך בסיסי, 

   .ועוד יםביתי מכשירי חשמלתחבורה, וגם ב ,רפואהבתקשורת, בתעשייה, ב

  :כתוצאהשנוצרת  ,כרוך בפגיעה בסביבהכיום  תהליך הפקת החשמלרוב 

פליטה של גזי חממה הגורמים מ •

  לשינויי אקלים.

פליטה של גזים וחלקיקים מזהמים מ •

  הפוגעים בבריאותנו.

פגיעה במשאבי הטבע (נפט, פחם, מ •

  גז) שהולכים ומצטמצמים.

 תתפתחממתקדמת והאנושית החברה שככל 

מחקרים . גדלה גם הפגיעה הסביבתיתואתו  ,חשמלל הביקושם ג גדל כך יותר,

להקטין את הפגיעה בסביבה אם נפחית את צריכת  שאפשר ,רבים הראו

אחת הדרכים  .בצורה חכמה ויעילה אותהצרוך נש על ידי כך האנרגיה,

מבלי שרמת  ,יתחשמלאנרגיה האנרגיה, ובעיקר צריכה של צריכת  להפחתת

   .התייעלות אנרגטיתא: הי ,תיפגעשלנו החיים 

  

  מהי התייעלות אנרגטית?

אספקת אותו שירות תוך "להתייעלות אנרגטית היא: הפשוטה ההגדרה 
, תוך לנו מענה לכל הצרכים הנחוצים מתן כלומר, ."שימוש בפחות אנרגיה

מדענים ומהנדסים בכל רחבי העולם , לצורך כךשימוש מופחת באנרגיה. 

פתרונות טכנולוגיים שיפחיתו את צריכת  עוסקים כל הזמן בחיפוש אחר

   .יפגע נואורח החיים הרגיל שלבלי שהאנרגיה, מ

אלא היא  ,בפתרונות טכנולוגייםרק  תלויהאינה התייעלות אנרגטית אולם, 

 למנוע בזבוז, ולנצל, והרגלים התנהגותלשנות  יםנדרשאנו  .בנו בעיקרתלויה 

   .רשותנומשאבי האנרגיה העומדים ל את תמושכלבצורה 

 התייעלות אנרגטית - 8פרק 
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  חיסכון באנרגיה בבית

 החודשיות מסך ההוצאות 25%-כ היאבית הוצאות צריכת החשמל של משק 

ועל מנת  ,ביתב התייעלות אנרגטיתיש חשיבות רבה ל. לכן, לתחזוקת הדירה

   :. נציין כמה מהןאנרגיה שיחסכולבצע פעולות שונות  להשיגה עלינו

  חלונות הביתהחלפת . 1

בטכנולוגיה מיוצרים החדשים חלונות הישנים ב הבית נותחלויש להחליף את 

  , אשר:אנרגיה החוסכת

על נוחות חמימה  ושומריםבריחת חום, כניסת קור ומונעים  - בחורף •

ובכך  במשך זמן ארוך, מזגןתנור חשמלי או אין צורך להפעיל  לכן,. בבית

  . אנרגיה חוסכים

שומרים על קרירות ו, השמש לחדור פנימהחום מקרינת  מונעים - בקיץ •

ובכך  ,אין צורך להפעיל את המזגן לעיתים קרובות ,לכן. בבית נעימה

   .אנרגיה חוסכים

  
  
  
  
  
  
  

  ישניםהחלפת מכשירי חשמל . 2

 ת כביסהמכונמכשירי חשמל ביתיים כמו מקרר,  של דגמים ישניםלהחליף  יש

  אנרגיה.פחות  יםמנצלו, טוב יותר שירות יםמספקחדשים ה בדגמים ,ועוד

  

  

  

  

  

 חורף קיץ

מאפשר  לא
חדירת חום

לא מאפשר קריר בבית
 חדירת קור

 בבית חמים




