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 קשיים בהוראת האנרגיה

במעבר בין חט"ב לחטה"ע

מה בין השפה הטכנולוגית לבין השפה המדעית?
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טכנולוגיה:
הסבר: איך זה פועל? איך זה בנוי?❏
חדוות הריבוי: יישומים שונים לצרכים מגוונים - גלגלים נבדלים ❏

זה מזה בהתאם לפונקציה אותה הם ממלאים
מדע:
הסבר: איך אפשר להבין את התופעות באמצעות החוקים?❏
היופי שבצמצום: מעט עקרונות מסבירים הרבה תופעות - כל ❏

הגלגלים מסתובבים לפי אותם עקרונות 
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חשיבה מדעית מול חשיבה טכנולוגית
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בטכנולוגיה כל תהליך כרוך באנרגיה 
אחרת:
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משותף?מה 
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...המשמש לתיאור של תהליכים רבים:
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במדע אנרגיה היא מושג אחד
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בטכנולוגיה מדברים אחרת...



אנרגיה במדע
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אנרגיה בטכנולוגיה ובמדע

אנרגיה בטכנולוגיה

.Aאנרגיה כמושג אחד

.B שימור = אין תוספת או פחת במערכת
מבודדת

.Cמשאבים יכולים להתחדש

.D ניצולת = החלק היחסי של שינוי
האנרגיה בתהליך רצוי

.E אנרגיה במקום אחד גדלה בשעה
שבמקום אחר היא קטנה

.F גודלה של האנרגיה יכול להשתנות
בתהליכים שונים

.A הרבה אנרגיות

.Bשימור = חסכון

.Cאנרגיה יכולה להתחדש

.Dאנרגיה יכולה להתבזבז

.E אנרגיה היא כחומר
העובר ממקום למקום

.Fלאנרגיה צורות רבות
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אנחנו משתמשים בהרבה תהליכים
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תהליכים
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מצד שני: בפיזיקה מלמדים המון 
נוסחאות...

ΔE = mgΔh = mg(h2-h1 ):(אנרגיית גובה) שינוי באנרגיה כובדית

ΔE = 1/2 mΔ(v2) = 1/2 m(v2
2 – v1

שינוי באנרגיית תנועה: (2

ΔE = 1/2kΔ(x2) = 1/2 k(x2
2 – x1

שינוי באנרגיה אלסטית: (2

ΔE = mcΔT = mc(T2-T1) :שינוי באנרגיה התרמית

ΔE = VΔQ = V(Q2-Q1) = VIΔt :שינוי באנרגיה חשמלית

ΔE = c2Δm = c2(m2-m1 )  :שינוי באנרגיה גרעינית

ΔE =nhΔν = nh(ν2-ν1 ) :שינוי באנרגיה של אור

שינוי באנרגיה כימית: אין נוסחה אחת

99
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החוק הראשון של התרמודינמיקה הוא חוק אחד העוסק בשינוי 
אנרגיה המתרחש בתהליכים שונים:
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מריבוי לאחדות - כוחה של הפיזיקה

חוקי הפיזיקה מכוונים להתמקד בתהליכים ובשינוי 
גודלה של האנרגיה המאפיין אותם

ΔE = W+Q

השינוי באנרגיה תהליכים שונים 
בהם חל שינוי 

בגודל האנרגיה 
(פחת או 
תוספת)



ירון להבי © ספטמבר 2016

מדברים קצת אחרת
שאלה: כמה אנרגיה יש ●

בחפיסת שוקולד?

וכמה בבקבוק מים?●

במי יש יותר?●
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מדברים קצת אחרת - תהליכים
זה תלוי...●

אם יש שינוי במהירות

אם יש שינוי כימי (2)

אם יש שינוי בגובה

אם יש שינוי כימי (1)
אם יש שינוי גרעיני
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"בעיות" האנרגיה
.I ?בעיה ראשונה: מהי אנרגיה

מה ההגדרה של אנרגיה?⚫
האם וכיצד אפשר למדוד אנרגיה?⚫

.II?בעיה שנייה: מהם "סוגי" אנרגיה
האם יש לאנרגיה מהויות שונות?⚫

.III?"בעיה שלישית: מהן "המרות אנרגיה
האם כאשר סוג אנרגיה אחד הופך לאחר, המהות ⚫

שלו משתנה?
.IV?בעיה רביעית: מהו חוק שימור אנרגיה

האם אנרגיה יכולה שלא להשתמר?⚫
13
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מה קשה לתלמידים להבין?
© חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, דצמבר 2014, ירון להבי

1
4

אנרגיה קינטית

אנרגיה כימית
אנרגיה גרעיניתאנרגיה חשמלית

אנרגית גובה
אנרגית חום

אנרגית אור

קול
מה עובר כשהיא אנרגית 

עוברת?...

יותר מדי 
אנרגיות...
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מה קשה לתלמידים להבין?
© חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, דצמבר 2014, ירון להבי
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מה מומר כשהיא 
מומרת?...

איך יודעים שהיא 
נשמרת?...
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מה קשה לתלמידים להבין?
© חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, דצמבר 2014, ירון להבי
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 E = mgh        :(אנרגית גובה) אנרגיה כובדית 

E = 1/2 mv2                            :אנרגית תנועה 

E = 1/2kx2                           :אנרגיה אלסטית 

ΔE = mcΔT :(אנרגיה תרמית) אנרגיה קינטית פנימית 

E = VQ = VIt                     :אנרגיה חשמלית 

E = mc2                              :אנרגיה גרעינית 

E = hν                                אנרגיה של אור 

 אנרגיה כימית: הרבה נוסחאות

למה לכל אנרגיה 
נוסחה אחרת?...
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מדוע קשה להגדיר אנרגיה? 

האנרגיה היא גודל יחסי. 1.

אי אפשר למדוד אנרגיה.2.

אין לאנרגיה ביטוי מתמטי אחד3.

משתמשים באנרגיה לצורך תיאור של 4.
תהליכים שונים עם משתנים שונים
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תלמידים צופים בשני מחליקים על 
קרח: מחליק A עומד על הקרח 

ומחליקה B נעה לעברו.
א. יסמין טוענת שברור שרק למחליקה 

B יש אנרגיה קינטית
ב. עלי טוען שאי אפשר לקבוע באופן 

מוחלט למי יש אנרגיה קינטית ולמי אין
מי מהם צודק?
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אנרגיה כגודל יחסי - דוגמה ברמה 
איכותנית
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חץ שמסתו 2 ק"ג נורה בקרון רכבת, פוגע במהירות 
של 10 מ/ש בקיר הקרון ונעצר. 

במקרה A  הקרון במנוחה ובמקרה B הקרון נע 
במהירות של 10 מ/ש בכיוון הירי של החץ.

א. יסמין טוענת שבמקרה A השינוי באנרגיה 
הקינטית מהרגע שהחץ עוזב את הקשת ועד 

שהוא נעצר הוא 100 ג'ול ובמקרה B הוא 300 ג'ול.
ב. עלי טוען שלא ייתכן שיהיה הבדל בין שני 

המקרים מאחר שאם נמדוד את ההתחממות של 
ראש החץ היא חייבת להיות זהה.

מי מהם צודק?
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חשיבות המערכת - דוגמה ברמה 
כמותית

A

B
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עוברים לשינוי באנרגיה
מדוע: מאחר שממילא כל הדוגמאות שאנחנו נותנים בהוראת •

האנרגיה עוסקות בתהליכים ולכן בשינוי בגודלה של האנרגיה
יתרונות:•

(a אפשר למדוד שינוי בגודל האנרגיה בתהליכים פיזיקליים, כימיים
וביולוגיים

(bאפשר להגדיר מהו שינוי בגודל באנרגיה על פי אופן המדידה
(cשינוי בגודל האנרגיה הוא גודל מוחלט ולא יחסי
(d ,אפשר להבהיר באמצעותו מהי המשמעות של "המרות" אנרגיה

של "מעברי" אנרגיה ושל שימור אנרגיה
(e אפשר להראות בעזרתו כיצד מגיעים לנוסחאות מתמטיות שונות

עבור תהליכים שונים
חסרונות:•

דורש שינוי בתפיסת ההוראה

© חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, דצמבר 2014, ירון להבי
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משחק החם-קר: הצעה לפעילות פתיחה
עליכם לחמם או לקרר את המדחום שברשותכם בכמה •

שיותר דרכים השונות זו מזו
כל שיטת חימום מזכה ב – 5 נקודות וכל שיטת קירור ב – •

10 נקודות
תחשבנה רק שיטות שנבדקו על ידכם בפועל!•

© חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, דצמבר 2014, ירון להבי
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משחק החם-קר: מטרות ומסקנות

מטרת הפעילות: לנסות למצוא מכנה משותף שיאפשר •
להשוות בין תהליכים שונים

מסקנה: התחממות או התקררות של מדחום יכולה •
לשמש כאמת מידה ("סרגל") להשוואה בין תהליכים 

השונים מאוד זה מזה

© חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, דצמבר 2014, ירון להבי
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השוואה בין תהליכים שונים על ידי מידת החימום או 
הקירור שהם גורמים

23

הגישה של ג'ול: 
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שינוי אנרגיה: מושג אחד לתיאור תהליכים שונים

לתהליכים רבים בטבע יש מכנה משותף: הם יכולים לגרום •
לחימום או קירור

לפיכך, אפשר לתאר את אותם תהליכים באמצעות מושג •
כמותי אחד, הנמדד על ידי מידת החימום או הקירור של 

גוף תקני שהם גורמים לה.
מושג זה נקרא: •

שינוי אנרגיה

© חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, דצמבר 2014, ירון להבי
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שינוי אנרגיה: הגדרה
נוכל לומר כי שינוי באנרגיה הוא גודל המאפשר לתאר •

באופן כמותי שינויים מסוגים שונים ושאפשר למדוד 
אותו על ידי מידת החימום או הקירור המרבית שאותם 

שינויים יכולים לגרום.
במילים פשוטות: •

שינוי באנרגיה הוא מדד לחימום המרבי שיכול 
להיגרם על ידי שינוי כלשהו

© חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, דצמבר 2014, ירון להבי
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עיקרון מנחה: סוגי אנרגיה הם רק שמות...

סוגי אנרגיה הם שמות המזכירים לנו את התהליכים השונים בהם •
האנרגיה של מערכת כלשהי יכולה לגדול או לקטון:

שינוי באנרגיית גובה: הפחת או התוספת באנרגיה של מערכת החל •
בעת שהגובה של חפץ כלשהו גדל או קטן

שינוי באנרגיית תנועה: הפחת או התוספת באנרגיה של מערכת החל •
בעת שהמהירות של חפץ כלשהו גדלה או קטנה

שינוי באנרגיה כימית: הפחת או התוספת באנרגיה של מערכת החל •
בעת שההרכב הכימי של החומרים במערכת משתנה

השלימו:•
שינוי באנרגיה אלסטית:...•
שינוי באנרגיה חשמלית:...•
שינוי באנרגיה גרעינית:...•

© חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, דצמבר 2014, ירון להבי
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הענקת משמעות חדשה לשפה ישנה
סוגי אנרגיה: שמות המזכירים את התהליכים בהם חל שינוי 1.

בגודל האנרגיה (פחת או תוספת) 
המרות אנרגיה: הפחת או התוספת באנרגיה בתהליכים 2.

המתרחשים במקביל
מעבר אנרגיה: הפחת או התוספת באנרגיה בתהליכים 3.

המתרחשים במקביל במערכות שונות
מערכת מבודדת: מערכת שכל שינוי המתרחש בה אינו מלווה 4.

בשינוי כלשהו המתרחש במקביל מחוצה לה
שימור אנרגיה: חוק לפיו במערכת מבודדת הפחת והתוספת 5.

באנרגיה בתהליכים המתרחשים במקביל מקזזים לחלוטין אלו 
את אלו.

© חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, דצמבר 2014, ירון להבי
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כשאומרים... למה מתכוונים?
אנרגיה של מערכת יכולה להשתנות: אנרגיה של מערכת 1.

יכולה רק לגדול או לקטון
סוגי אנרגיה: הם רק שמות... המזכירים לנו את התהליך שבו 2.

גודלה של האנרגיה השתנה
המרות אנרגיה: פחת ותוספת באנרגיה המתרחשים בו-3.

זמנית בתהליכים שונים
מעבר אנרגיה: פחת ותוספת באנרגיה המתרחשים במערכות 4.

שונות
חוק שימור האנרגיה: במערכות מסוימות הפחת באנרגיה 5.

החל בתהליכים אחדים מתקזז לחלוטין עם התוספת באנרגיה 
החלה בתהליכים המתרחשים בו זמנית.

© חוקרים אנרגיה: תהליכים ומערכות, דצמבר 2014, ירון להבי
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הענקת משמעות חדשה לשפה ישנה

שימור אנרגיה
חוק לפיו •

במערכת 
מבודדת הפחת 

והתוספת 
באנרגיה 

בתהליכים 
המתרחשים 

במקביל 
מקזזים 

לחלוטין אלו 
את אלו.

מערכת מבודדת
מערכת שכל •

שינוי המתרחש 
בה אינו מלווה 
בשינוי כלשהו 

המתרחש 
במקביל מחוצה 

לה

מעברי אנרגיה
הפחת או •

התוספת 
באנרגיה 

בתהליכים 
המתרחשים 

במקביל 
במערכות 

שונות

המרות אנרגיה
הפחת או •

התוספת 
באנרגיה 

בתהליכים 
המתרחשים 

במקביל

סוגי אנרגיה
שמות •

המזכירים את 
התהליכים 

בהם חל שינוי 
בגודל האנרגיה 

(פחת או 
תוספת)
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מדוע שינוי 
באנרגיה? סיכום

.I אבסולוטיות: שינוי באנרגיה הוא גודל
מוחלט ולא יחסי

.II חוקי הפיזיקה: על פי החוק הראשון של
התרמודינמיקה, שינוי (פחת או תוספת) 

באנרגיה מאפיין תהליכים שונים (מכניים 
וחום): 

                              

.III מדידה: אפשר למדוד את השינוי באנרגיה
(למשל, כפי שעשה ג'ול, בעזרת שינוי 

בטמפרטורה)
.IV פשר: בעזרת המושג שינוי באנרגיה אפשר

לתת משמעות פיזיקלית למעברי אנרגיה, 
המרות אנרגיה ושימור אנרגיה

.V פשטות: אפשר ללמד את המושג שינוי
באנרגיה בעזרת אמצעים פשוטים ונגישים
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