
...בשיעורים הקודמים למדנו

מוגדרת   אנרגיה

כיכולת לגרום להתחממות

כל סוגי האנרגיה אינן אלא

תופעה אחתצורות שונות של 

 סוגי האנרגיה:

קרינה וחום, קול, תנועה–פעילה 

חשמלית, כימית, אלסטית, גובה–אצורה 

 כשאנרגיה משתנה מצורה אחת  –המרות אנרגיה

לצורה אחרת

 



מאפייניםתיאור התהליך

?  מה השתנה

י אנרגיה  /סוג

:נשלים את הטבלה המצורפת

תיאור התהליך

.  רשמו מאפיינים המאפשרים לתאר שינויים בתהליך? מה משתנה בתהליך

(למשל גובה של כדור הנזרק לסל)

למשל  )? מהם סוגי האנרגיה המתאימים  למאפיינים שזיהיתם בתהליך זה

(אנרגית גובה

פעילות בכיתה

כדור נזרק לשמיים

נר בוער

מכונית קפיץ

זיקוק

בלנדר

גובה ותנועהגובה ומהירות

חום כימית,קרינההנר' אור טמפ

תנועה,אלסטיתמהירות, צורה

קרינה, כימיתהזיקוק, אור

חשמלית תנועהמהירות, זרם



מדברים בשפת האנרגיה

מערכת ורכיביה  

מצב התחלתי

מצב ביניים

מצב סופי

תרשים זרימה

מצב התחלתי

מצב ביניים

מצב סופי

תפוח נושר מהעץ



מצב התחלתי

מצב ביניים

מצב סופי

בנושא מונחי אנרגיה  פעילות 

(במידת הצורך התייחסו לשלבים שונים. )תארו את התופעה שראיתם בשפה חופשית. 1

:היעזרו בשאלות המנחות הבאות לתיאור התופעה בה צפיתם. 2

 (רכיבי המערכת)מהם המרכיבים הקשורים לתופעה ונחוצים לצורך התיאור ?

 המצב ההתחלתי של המערכתמהו  ?

 המערכתשל ( מעט לפני הפגיעה בקרקע)המצב הסופי מהו ?

 של התפוח הבחנתם בשינוי כלשהו בין המצב ההתחלתי למצב הסופי האם

:המאפיינים הבאיםמבחינת 

o גובה_________________________

o מהירות_______________________

o צורה_________________________

oמבנה החומר /הרכב/סוג____________

o זרם חשמלי____________________

o טמפרטורה___________________

o קרינה_______________________



מצב התחלתי

מצב ביניים

מצב סופי

שינויים במערכת התפוח הנופל מהעץשלב בתהליך

מהירותגובה מעל הקרקע

ממצב התחלתי למצב ביניים

ממצב ביניים למצב סופי

גדלהקטן  

גדלהקטן  

:ייצוג בתרשים זרימה 

גובה מרבי

מהירות אפס

גובה קטן

מהירות גדלה

גובה אפס

מהירות מרבית



מצב התחלתי

מצב ביניים

מצב סופי

שינויים במערכת התפוח הנופל מהעץשלב בתהליך

מהירותגובה מעל הקרקע

ממצב התחלתי למצב ביניים

ממצב ביניים למצב סופי

?באילו מהמצבים יש לתפוח אנרגיה . 1

?בגודלה של אנרגיית הגובה של התפוח( הגדולה ביותר)מתי חלה הירידה המרבית . 2

ממצב התחלתי לביניים. א    

מביניים לסופי. ב    

מהתחלתי לסופי. ג    

?מתי חלה העלייה המרבית באנרגיית התנועה של התפוח. 3

     

גדלהקטן  

גדלהקטן  

בכל המצבים

מהמצב ההתחלתי לסופי. ג



מצב התחלתי

מצב ביניים

מצב סופי

מדברים במונחי אנרגיה

:תאר את התופעה במונחי אנרגיה 

.בגובה ובמהירות שלו שינוייםכשהתפוח נופל מהעץ מתרחשים 

כשהכדור נופל אנרגיית הגובה שלו קטנה ואנרגיית התנועה שלו  

.לאנרגיית תנועה משתנהמכאן שבתופעה זו אנרגיית גובה . גדלה

אנרגיית תנועהאנרגיית גובה



בנושא מונחי אנרגיה  פעילות 

(במידת הצורך התייחסו לשלבים שונים. )תארו את התופעה שראיתם בשפה חופשית1.

:היעזרו בשאלות המנחות הבאות לתיאור התופעה בה צפיתם. 2

 (רכיבי המערכת)מהם המרכיבים הקשורים לתופעה ונחוצים לצורך התיאור ?

 המצב ההתחלתי של המערכתמהו  ?

 המערכתשל  הסופיהמצב מהו ?

 של הנר הבחנתם בשינוי כלשהו בין המצב ההתחלתי למצב הסופי האם

:המאפיינים הבאיםמבחינת 

o גובה_________________________

o מהירות_______________________

o צורה_________________________

oמבנה החומר /הרכב/סוג___________

o זרם חשמלי____________________

o טמפרטורה___________________

o קרינה_______________________

הלהבה גדלה הנר הותך. פתיל הנר בער והפיץ אור

מעמד, אויר, להבה, פתיל, נר שעווה

המצב ההתחלתי הוא נר שלם שאינו דולק

רואים אור וחשים התחממות, השעווה מותכת, יש מצב ביניים שבו הנר דולק

כבוי פתיל הנר שחור. המצב הסופי הוא נר קטן ביחס למצב ההתחלתי

לא

לא

שינוי הקשור בשינוי החומר, כן

השעווה הותכה והפתיל נשרף, כן

יש עליית טמפרטורה בסביבת הנר, כן

הנר מפיץ אור שעוצמתו משתנה, כן

לא



בנושא מונחי אנרגיה  פעילות 

:היעזרו במונחי אנרגיה לתאר את התופעה בה צפיתם. 3

     
בתופעה של הנר הבוער מתרחשים שינויים בחומר המרכיב את הנר 

.  והאור המוקרן ממנו, בטמפרטורה בסביבת הנר, (שעווה ופתיל)

אנרגיה : מכאן במעורבות בתופעה זו המרות אנרגיה מהסוגים הבאים

.אנרגיית קרינה ואנרגיית חום, כימית

:ייצוג בתרשים זרימה 

אנרגית חוםאנרגית קרינהאנרגיה כימית



שיעורי בית

 

גובהשינוי באנרגיית  2.2

 

. מכונית מרוץ נוסעת במהירות גדולה. א

. מנוף מרים שק חול גדול מהקומה החמישית לקומה השמינית, באתר בנייה. ב

. רוח חזקה גורמת למפרשית להתחיל לשוט. ג

.  נורה פלורוסנטית מאירה את החדר. ד

.  עציץ מונח ברשלנות על קצה שולחן ומתחיל ליפול. ה

. זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב. ו

.  קרינת השמש נבלעת בלוח פוטואלקטרי הטוען סוללה. ז

.  כוס תה חם מונחת על דלפק במטבח ומתקררת. ח

.  קולי המרעיד את חלונות הבית-על" בום"מטוס משמיע . ט

לא

לא
כן

לא
כן

לא
לא

לא
לא



שיעורי בית

 

באנרגיה חשמליתשינוי  2.2

 

.  רעם חזק נשמע. א

. זרם חשמלי עובר בתילי חשמל שעל עמודי חשמל ברחוב. ב

.  קולי המרעיד את חלונות הבית-על" בום"מטוס משמיע . ג

.  נורה פלורוסנטית מאירה את החדר. ד

. גנראטור מופעל בבית חולים ומאפשר הפעלת מכשיר אבחון רפואי מתקדם. ה

. זרם חשמלי עובר בתילי חשמל . ו

.  קליע נורה מרובה ומתקדם במהירות עצומה. ז

. פוצצו פצצה בבור ביטחון, בניסוי צבאי. ח

. מכונית מרוץ נוסעת במהירות גדולה. ט

לא

לא

כן

כן

לא
לא

לא

כן

כן



שיעורי בית

______ לאנרגיית _______ בתחנות חשמל ממירים אנרגיה 

לאנרגיה ______ הממיר את אנרגיית ה, של הגנראטור

חוטי  )"הזרם החשמלי עובר בכבלים מיוחדים . ______

כבלי החשמל נמצאים מעל הקרקע ומוחזקים במקומם  "(. חשמל

.  או מתחת לקרקע, "(עמודי חשמל)"בעזרת עמודים מיוחדים 

,  למשל. הזרם החשמלי המגיע לבתים מנוצל לצרכים שונים

לאנרגיית  __________ בנורה מומרת אנרגיה

מפזר החום ממיר את האנרגיה . ___________

ולאנרגיית   _____________לאנרגיית ___________  

__________.

לאנרגיית  ______ מערכת הסטריאו ממירה את האנרגיה ה

________.

תנועהכימית

תנועה

חשמלית  

חשמלית  

קרינה

חוםהחשמלית  

חשמלית  

קול

9.1



גנראטור



שיעורי בית

כדי  ( דלקים וגז)אנו משתמשים בחומרי דלק . 9.3
מנוע המכונית ממיר את  . לנוע ממקום למקום

שיש לדלקים או הגז  _________ האנרגיה ה
גם מנוע המטוס פועל  . _________לאנרגיית 

.בצורה דומה

כימית

תנועה



שיעורי בית
האיור שלפניכם מתאר תפוח הנופל מעץ בשלושה מצבים 

מתאר את התפוח   3שימו לב שמצב . שונים במהלך נפילתו
.חלקיק שנייה לפני פגיעתו בקרקע

באילו מהמצבים המתוארים ( 14
?בציור יש אנרגיה לתפוח

1מצב . א
2ומצב  1מצב . ב
 1ומצב  3מצב . ג
3ומצב  2 מצב, 1מצב . ד



שיעורי בית

 

מתי חלה ירידה מרבית בגודלה של  ( 15

?אנרגיית הגובה של התפוח

2למצב  1במעבר ממצב . א

3למצב  2במעבר ממצב . ב

 3למצב  1במעבר ממצב . ג

לא חל כל שינוי בגודלה של אנרגיית  . ד

הגובה



שיעורי בית

 

מתי חלה עלייה מרבית בגודלה של  ( 16

?אנרגיית התנועה של התפוח

2למצב  1במעבר ממצב . א

3למצב  2במעבר ממצב . ב

 3למצב  1במעבר ממצב . ג

לא חל כל שינוי בגודלה של אנרגיית  . ד

הגובה



1

2

3

4

7

6

5

כדור קופץ



הקופץ שינויים במערכת הכדורשלב בתהליך

מהירותגובה מעל הקרקע

2למצב  1ממצב 

3למצב  2 ממצב

4למצב  3ממצב 

5למצב  4 ממצב

6למצב  5ממצב 

7למצב  6ממצב 

גדלקטן
7

6

5

1

2

3

4

?באילו מהמצבים יש לכדור אנרגיית גובה מרבית 1.

?באילו מהמצבים יש לכדור אנרגיית תנועה מרבית2.

?מה הקשר בין השינויים בגובה ובמהירות3.

?אילו המרות אנרגיה מתרחשות בין כל שני מצבים4.

גדלקטן

גדל לערך מרביקטן ומתאפס

קטנהגדל

קטנהגדל

קטנה ומתאפסתגדלה לערך מרבי

7-ו 1מצב 

4-ל 3במעבר ממצב 

ככל שהגובה קטן המהירות גדלה ולהיפך

מערכת הכדור הקופץ

גובה< -----מהירות < ---גובה 



מדברים במונחי אנרגיה

מה קורה כשהכדור 

?פוגע ברצפה 

לאנרגיית חוםולאנרגיה אלסטית אנרגיית התנועה משתנה 

http://www.engr.colostate.edu/~dga/high_speed_video/Sports Equipment/basketball_bounce.wmv
http://www.engr.colostate.edu/~dga/high_speed_video/Sports Equipment/basketball_bounce.wmv
http://www.engr.colostate.edu/~dga/high_speed_video/Sports Equipment/basketball_bounce.wmv


מדברים בשפת האנרגיה
מקסימום אנרגיית גובה       

מינימום אנרגיית גובה        מקסימום אנרגיית תנועה    

הכדור מאט הכדור מאיץ

מהירותו עולה



חוק שימור האנרגיה

אנרגיה אינה יכולה להיווצר מאין ואינה יכולה להיעלם  

אנרגיה יכולה אך ורק לשנות צורה



הקופץ שינויים במערכת הכדורשלב בתהליך

מהירותגובה מעל הקרקע

2למצב  1ממצב 

3למצב  2 ממצב

4למצב  3ממצב 

5למצב  4 ממצב

6למצב  5ממצב 

7למצב  6ממצב 

גדלקטן

גדלקטן

גדל לערך מרביקטן ומתאפס
7

6

5

1

2

3

4

קטנהגדל

קטנהגדל

קטנה ומתאפסתגדלה לערך מרבי

(דף פעילות בנושא המרות אנרגיה)מערכת הכדור הקופץ 

הקופץ שינויים במערכת הכדורשלב בתהליך

אנרגיית תנועהאנרגיית גובה

2למצב  1ממצב 

3למצב  2 ממצב

4למצב  3ממצב 

5למצב  4 ממצב

6למצב  5ממצב 

7למצב  6ממצב 

גדלהקטנה

גדלהקטנה

גדלה למרביקטנה ומתאפסת

קטנהגדלה

קטנהגדלה

קטנה ומתאפסתגדלה לערך מרבי



הקופץ שינויים במערכת הכדורשלב בתהליך

אנרגיית תנועהגובה אנרגיית

2למצב  1ממצב 

3למצב  2 ממצב

4למצב  3ממצב 

5למצב  4 ממצב

6למצב  5ממצב 

7למצב  6ממצב 

גדלהקטנה
7

6

5

1

2

3

4

?באילו מהמצבים יש לכדור אנרגיית גובה מרבית 1.

?באילו מהמצבים יש לכדור אנרגיית תנועה מרבית2.

?מה הקשר בין השינויים בגובה ובמהירות3.

?אילו המרות אנרגיה מתרחשות בין כל שני מצבים4.

גדלהקטנה

גדלה למרביקטנה ומתאפסת

קטנהגדלה

קטנהגדלה

קטנה ומתאפסתגדלה לערך מרבי

7-ו 1מצב 

4-ל 3במעבר ממצב 

ככל שהגובה קטן המהירות גדלה ולהיפך

מערכת הכדור הקופץ

גובה< -----מהירות < ---גובה 



מערכת   -מערכת סגורה 

שגבולותיה סגורים למעבר חומר 

אך מאפשרת חילופי אנרגיה



אנלוגיה בין אנרגיה לכסף

אנרגיהכסף

מתבטאת בסוגים שונים של שינוייםמתבטא במטבעות שונים

יכולה להביא לחימוםיכול לשמש לקנייה

המרות מסוג מאחד לאחרהמרות מטבע מאחד לאחר

מעבר אנרגיה מגוף לגוף  מעבר כסף מאדם לאדם

ממערכת למערכת

כמות הכסף הכוללת נשארת  

בבנק סגור

כמות האנרגיה הכוללת נשארת  

במערכת סגורה



ניסוח הסבר מדעי

כשמנסחים הסבר בכדי לתאר איך או מדוע   -הסבר מדעי

.מיועד לשכנוע אינוההסבר . מתרחשת תופעה מסוימת

, בכדי להצדיקעם נימוק כשמנסחים טענה  -טיעון מדעי

.  לשכנע או להגן על רעיון או עמדה מסוימת



?איך. לתופעת הכדור הקופץניסוח הסבר מדעי 

אנרגיית   2למצב  1במעבר ממצב ____________ לפי חוק 

______ של הכדור קטנה ואילו אנרגיית התנועה ______ ה

וזאת בהנחה שהאוויר כמעט אינו )כמעט באותה המידה 

מתאפסת ואילו  ________ סמוך לקרקע אנרגיית ה(. מתחמם

.מרבית________ אנרגיית ה

1

2

1

2

שימור האנרגיה

גדלהגובה

גובה

תנועה



7

6

5

1

2

3

4

(דף פעילות בנושא המרות אנרגיה)מערכת הכדור הקופץ 

הקופץ שינויים במערכת הכדורשלב בתהליך

אנרגיית תנועהאנרגיית גובה

2למצב  1ממצב 

3למצב  2 ממצב

4למצב  3ממצב 

5למצב  4 ממצב

6למצב  5ממצב 

7למצב  6ממצב 

גדלהקטנה

גדלהקטנה

גדלה למרביקטנה ומתאפסת

קטנהגדלה

קטנהגדלה

קטנה ומתאפסתגדלה לערך מרבי

אנרגית גובהאנרגית תנועהאנרגיית גובה

:תרשים זרימה 

טבלה



ייצוג באמצעות תרשים עוגה

1

2

אנרגית תנועהאנרגיית גובה

:תרשים זרימה 

1

2

אנרגיית גובה

אנרגיית תנועה

12

12
מצב סופימצב בינייםמצב התחלתי



ייצוג באמצעות תרשים עוגה–דף פעילות 

7

6

5

1

2

3

4

אנרגיית גובה

אנרגיית תנועה



חוק שימור האנרגיה

אלברט איינשטיין הראה שמסה ואנרגיה   1905-ב

.יכולות להפוך זו לזו

אנרגיה משתחררת  , הוא הראה שאם חומר נהרס

.מסה נוצרת, ואם אנרגיה נהרסת

E=MC2
אנרגיה

מסה

מהירות

האור



אנרגיה

:כגון

אנרגית

גובה
נובעת מכוח 

הכבידה

אנרגית

תנועה
מהירות של גוף

אנרגיה

כימית
אנרגיה  

בקשרים כימיים

אנרגיה

חשמלית
נובעת ממיקום  

זרם-מטענים

אנרגיית

חום
:  מאפיין

טמפרטורה

אנרגיית

קרינה
בליעה או פליטה  

של קרינה

אנרגיית

קול
תנודות  : מאפיין

בתוך חומר

:משמשת לתיאור תהליכים בעזרת

המרה מסוג לסוג

או מגוף לגוף/ו
סוגי אנרגיה

אנרגיה אינה נוצרת יש מאין

טוען ש

אנרגיה אינה הולכת לאיבוד

חוק שימור  

האנרגיה

ילד מנגן בתופים
פחית מתגלגלת

משתנה בתופעות  

:כגון

חימום מזון  

במיקרוגל

הפעלת מחשבון  
י תא סולרי"ע

משתנה בתופעות  

:כגון

שפשוף ידיים
חימום מים

משתנה בתופעות  

:כגון

פעולת מיקסר
הארת נורה

משתנה בתופעות  

:כגון

שריפת דלק
פעולת שרירים

משתנה בתופעות  

:כגון

קפיץ משתחרר

גז לכוד

משתנה בתופעות  

:כגון

ילד בועט בכדור

מכונית נוסעת

משתנה בתופעות  

:כגון

קליעת כדורסל

תפוח נופל מעץ

משתנה בתופעות  

:כגון

אנרגיה

אלסטית
כוחות בין  

חלקיקים


