מאנרגיה לשינוי באנרגיה
גישה חדשה להוראת
האנרגיה בחט"ב
איילת ויצמן ,רמי אריאלי ,אמנון חזן ,תמי יחיאלי,
ירון להבי ,רוני מועלם ובת שבע אלון

העשרה

לאחרונה עוסקת וועדת המקצוע של הוראת המדע והטכנולוגיה בחט"ב באישורה של תכנית לימודים חדשה .מאליהן צצות
בעת כזו שאלות כמו :מהם התכנים שחשוב ללמדם בשכבת הגיל בה מדובר? מה יהיה סדר ההוראה של התכנים? כיצד
תותאם התכנית למגוון הלומדים המצויים במערכת החינוך? אלו היבטים חברתיים וערכיים עליה להדגיש? 1מאמר זה יתאר
בניית תכנית לימודים חדשה להוראת אנרגיה בחטיבת הביניים וינסה לעמוד על חשיבותם של חוקי הפיזיקה ועקרונותיה בעיצובה.
המאמר מתייחס לשתי ערכות ה.ל.ה (הוראה ,למידה ,הערכה) בנושא אנרגיה (לכיתה ז' ולכיתה ט') 2,שפותחו בגישה זו עבור
מורי חט"ב3.
בדרך כלל משמשים עקרונות הפיזיקה יעדים להוראתה .המורים אמורים ללמד את העקרונות והתלמידים מצופים להבינם
ולרכוש מיומנויות ביישומם .כך הדבר לגבי חוקי ניוטון במכניקה והחוקים של קולון ,קירכהוף ,אוהם ,אמפר ,פאראדיי ואחרים
בחשמל .ואולם ,האם יש מקום להשתמש בחוקי הפיזיקה גם לצורך עיצוב תכנית הלימודים עצמה? במקרה של הוראת האנרגיה
בחט"ב נראה שזו אינה פריווילגיה אלא צורך של ממש.
מדוע זה כך? ראשית חשוב לעמוד על מקומה המיוחד של הוראת האנרגיה .מצד אחד ,הוראת האנרגיה נמשכת מבית הספר
היסודי ,דרך חטיבת הביניים ,ועבור המתמחים במדעים ,עד לחטיבה העליונה .בנוסף ,העיסוק במושג אנרגיה אינו מוגבל לכיתה
והוא מהווה מרכיב חשוב בשיח הציבורי (בישראל ,כמו גם בארצות רבות אחרות ,יש אפילו שר אנרגיה!) ואף בשפת היום-יום.
מצד שני ,תלמידים רבים ,לאורך לימודיהם וגם לאחר מכן ,מפגינים קשיים רבים בהבנת המושג כמושג מדעי .יתר על כן ,רבים
מהמורים (כך בעולם כולו) חשים שאין להם הגדרה טובה עבור המושג והם חשים אי שביעות רצון מעובדה זו (.)Kruger, 1990
הפער בין חשיבות הנושא והנפח שהוא תופס לאורכה של תכנית הלימודים לבין שביעות הרצון מההצלחה בהוראתו הוא גדול
מדי .במצב כזה ,כאשר מהות המושג אינה ברורה די צרכה ,על הבא לעצב תכנית לימודים לקחת בחשבון את הקשיים שנחשפו
במחקרים בהוראת המדעים ולבחון כיצד יכולים עקרונות הפיזיקה לסייע ולכוון את עיצובה של התכנית על מנת שתתן מענה
לקשיים אלו (ראו טבלה .)1

 | 1מובן כי השאלה החשובה מכולן  -מדוע בכלל יש צורך בתכנית חדשה  -נדחקת לרוב לשולי הדיון...
 | 2את הערכות אפשר למצוא באתר של מו"ט-נט
 | 3את צוות הפיתוח רכזה ד"ר איילת ויצמן והוא כלל את ד"ר רמי אריאלי ,ד"ר אמנון חזן ,ד"ר תמי יחיאלי ,ד"ר ירון להבי וד"ר רוני מועלם .ייעוץ:
פרופ' בת שבע אלון.
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התרומה של המחקר בהוראת המדעים
המחקר בהוראת המדעים מלמדנו כי בבואנו ללמד מושג חדש עלינו לבחון קודם כל כיצד נתפס המושג ,על היבטיו השונים ,על
ידי תלמידינו עוד בטרם החל תהליך ההוראה ( .)Trumper, 1990רשימה של תפיסות כאלו מעלה את סוגיית הקשיים הצפויים
בהוראת הנושא אנרגיה לאור תפיסות התלמידים ,ואת האופן בו גישת ההוראה תענה על אותם קשיים .ניתן למיין את הקשיים
למספר קטגוריות הקשורות בשאלות הבאות:
.1

1מהי אנרגיה?

.2

2מהי המשמעות של המרות ומעברי אנרגיה?

.3

3מהי המשמעות של סוגי אנרגיה?

.4

4מהי המשמעות של חוק שימור האנרגיה?

בטבלה המופיעה בנספח 4ממוינות תפיסות שנמצאו בקרב תלמידים לגבי המושג אנרגיה לפי קטגוריות של קשיים בהוראה .מן
הטבלה אפשר להבחין כי רבים מהקשיים נובעים מאי בהירות הקשורה למהותו של המושג אנרגיה .זהו המקום לחזור ללוח
העיצוב ולשאול את עצמנו מה אומרים עקרונות הפיזיקה בסוגיה זו?

התרומה של עקרונות הפיזיקה בעבר ובתכנית המוצעת
שתי מסורות הוראה התפתחו על סמך גישות המצויות בפיזיקה בנוגע להגדרת המושג האנרגיה :האחת להימנע מכל הגדרה
מובנית והשנייה להסתמך על הגדרת המושג עבודה .הנוקטים במסורת הראשונה נסמכים לעתים על דבריו של הפיזיקאי המפורסם
ריצ'רד פיינמן" :בפיסיקה של ימינו אין לנו הבנה אמיתית מהי באמת אנרגיה ...זהו מושג אבסטרקטי ,אשר אינו נותן לנו כל מושג
על המכניזם ,או על הסיבות לכך שהנוסחאות נראות כפי שהן נראות .)Feynman, 1963( ".ההמנעות מהגדרה מוצאת את ביטויה
בגישה דידקטית לפיתוח חמרי למידה לפיה המושג אנרגיה מוזכר דרך השימוש בו בשפת היום-יום" :בלי אנרגיה המכונית לא
היתה נוסעת"" ,ללא אנרגיה לא היו חיים" לאנרגיה יש מקורות שונים וכו' 5.גישה דידקטית כזו תדגיש כי לאנרגיה חשיבות רבה
מאד עבור האדם והחברה מבלי לומר מהי אנרגיה .לכל היותר ,אפשר למצוא מקרים בהם האנרגיה מוגדרת כיכולת לבצע עבודה
ללא הגדרה ברורה מהי עבודה.
סוגי האנרגיה אף הם אינם מוגדרים אלא פשוט מוכנסים אל תוך שפת הדיבור המכונה "שפת האנרגיה" .6מדובר בדרך כלל
בסוגים רבים :אנרגיית גובה ,אנרגיית תנועה ,אנרגיית אור ,אנרגיית קול אנרגיה כימית וכו' .גישה זו מנסה להבהיר את מהותו של
המושג בדרך מילונית על ידי מתן דוגמאות לשימוש בו .עם זאת ,פרט לכך שהקידומת "אנרגיה" מופיעה בכל אחד מהסוגים ,לא
ברור מהי ההצדקה לטענה שמדובר בסוגים שונים של אותה מהות 7.במקרים רבים ,בשלבים מתקדמים יותר של ההוראה ,נטען
כי חוק שימור האנרגיה הוא ההצדקה לכך שמדובר במופעים שונים של אותה מהות אך לחוק עצמו אין בדרך כלל הצדקה
 | 4הטבלה מופיעה בערכת ה.ל.ה
 | 5רובין מילר מזהיר מפני בלבול העלול להיווצר בדרך זו בין המושג המדעי והמושג היומיומי.
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.york.
ac.uk%2Fmedia%2Feducationalstudies%2Fdocuments%2Fresearch%2FPaper11Teachingaboutenergy.pdf

 | 6חיפוש באינטרנט אחרי המושג "שפת האנרגיה" מעלה כי בתכניות הלימוד של הרבה בתי ספר כתוב כי בעת לימוד הנושא "נכיר את שפת
האנרגיה" ובפועל מופיעה רשימה של סוגי אנרגיה :אנרגיית תנועה ,אנרגיה אלסטית וכו' .לסוגי האנרגיה השונים נלווית גם דוגמה של תופעה.
 | 7רובין מילר טוען כי עבור התלמידים סוגי אנרגיה הם פשוט רשימה של תוויות שאינה תורמת רבות להבנתם ובאופן כללי גישה זו עומדת בסתירה
לרעיון לפיו דרך טובה למתן הסבר לתופעות תסתמך על כמה שפחות מושגים.

"תהודה" ,כרך  ,31חוברת מס' 2

העשרה

| 33

מעבר לטענה הכללית שהוא מתקיים 8.בכך שונה חוק שימור האנרגיה מחוקי ניוטון .אלו מוצדקים בדרך כלל על ידי הדגמה או
ניסוי גם אם אלו נעשים באופן איכותי בלב .ד
הנוקטים במסורת השניה מתחילים מהגדרת המושג עבודה ובאמצעותו מגדירים שינוי באנרגיה כובדית ,אנרגיה של קפיץ ואנרגיה
קינטית:
F ∙ X = !" !! − !! + 1 2 ! v!! − v!! + 1 2 k(x!! − x!! )	
  

)(1

האנרגיה עצמה מוגדרת על פי ערכו של כל אחד מהמשתנים (גובה ,מהירות ,אורך) במצב נתון מסוים.

הגדרת המושג עבודה בחטיבת הביניים יוצרת קושי למרבית התלמידים ובכל אופן ,גישה זו אינה נותנת מענה ראוי למקרים בהם
אי אפשר להגדיר עבודה .דווקא מקרים אלו ,כגון אינטראקציה בין גוף חם לגוף קר או בליעה של אור ,נפוצים מאוד ומוכרים
ללומדים מחיי היום-יום שלהם .הדרך בה נעשה הקישור לתופעות אלו היא ,במקרים רבים ,דרך 	
  
חוק שימור האנרגיה .ראשית
מראים כי אם העבודה הכוללת היא אפס אזי מתקיים חוק שימור האנרגיה במשוואה ( .)1בהמשך נטענת כלליותו של החוק
(במקרים רבים ללא הצדקה של ממש) ומכאן נגזר קיומם של סוגי אנרגיה נוספים על אלו המצוינים במשוואה (.)1
למורי הפיזיקה הגישה השנייה נראית "פיזיקלית" יותר מהראשונה ואכן כך הדב .ר כדאי לשים לב לכך שאגף ימין במשוואה ()1
מציין שינויים בין מצבים שונים של מערכת ואגף שמאל את העבודה הנעשית עליה (או שהיא מבצעת על סביבתה) .ואולם ,משוואה
( )1מהווה רק חלק מהחוק המגדיר שינוי באנרגיה  -החוק הראשון של התרמודינמיקה:
ΔE = Q + W	
  

)(2

למעשה ,החוק הראשון מקשר בין השינוי שחל בגודל האנרגיה של מערכת (אגף שמאל) לבין התהליכים הגורמים לשינוי זה (אגף
ימין) ,שחלקם כלול תחת ההגדרה של העבודה וחלקם תחת הגדרת החום :מגע עם גוף בעל טמפרטורה שונה ,תהליכים כימיים,
שינוי גובה ,שינוי מהירות ,תהליכים גרעיניים ,בליעה או פליטה של קרינה ,תהליכים אלסטיים וכיוצא באלו .אפשר לומר כי אגף
ימין של החוק הראשון מייצג תופעות (תהליכים) ואגף שמאל מייצג את השינוי בגודלה של האנרגיה.
מהחוק הראשון של התרמודינמיקה אפשר ללמוד כמה דברים היכולים לסייע בפיתוח חומרי למידה העוסקים באנרגיה .ראשית,
החוק אינו מגדיר אנרגיה אלא רק שינוי בגודלה של האנרגיה .אין בחוק זה רמז לכך שקיימים לאנרגיה סוגים שונים אלא רק לכך
שגודלה יכול להשתנות בתהליכים (אינטראקציות) שונים .למעשה ,החוק הראשון מספק בסיס לכך שהאנרגיה היא מושג אחד
ולא אוסף של מושגים .בנוסף ,מאפיינים רבים של מצבה של מערכת אינם מוחלטים ולכן גם גודלה של האנרגיה (להבדיל מהשינוי
בגודלה) אינו מוחלט9.
החוק הראשון של התרמודינמיקה מאפשר גם להציג את חוק שימור האנרגיה כך :במערכת מבודדת (שבינה לבין סביבתה אין
אינטראקציה) גודלה של האנרגיה אינו משתנה .וכיצד יודעים שאין בין המערכת לבין סביבתה אינטראקציה? בודקים ,על ידי מדידה,
אם יש בסביבה שינויים המתרחשים במקביל לאלו המתרחשים במערכת.
העובדה שחוקי הפיזיקה אינם מגדירים באופן חד משמעי אנרגיה אלא רק שינוי באנרגיה ,צריכה להילקח בחשבון בעת שבאים
לבנות חומרי למידה בנושא זה .ואכן ,פיתוח גישות הוראה המבוססות על שינוי החלו להופיע כבר בשנות ה 80-והן מלוות אותנו
עד היום (.)Karplus, 1984; Boohan and Ogborn, 1996; Hecht, 2007

 | 8יש גם מקרים בהם הטיעון הופך למעגלי כאשר המרות האנרגיה בין הסוגים השונים מהוות הצדקה לקיומו של חוק שימור האנרגיה.
 | 9אם מבצעים אינטגרציה על משוואה (( )2ולא תמיד הדבר אפשרי) אפשר לקבל ביטויים לאנרגיה שגודלם נקבע עד כדי תוספת של קבוע.
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החוק הראשון של התרמודינמיקה יכול ,אם כן ,לסייע בעיצובה של גישה להוראת המושג אנרגיה .אבל האם הוא מספיק? האם
אגף ימין מוגדר היטב ,באופן בלתי תלוי באגף שמאל או להיפך? התרמודינמיקה ,כפתרון לקושי זה (ראו למשל אצל פרמי בספרו
"תרמודינמיקה") ,מציעה לערוך השוואה בין התוצאות של שני סוגים של מדידות :חימום מים על ידי להבה וחימומם על ידי סיבוב
של להבים הנמצאים בתוך המים .במלים אחרות ,אגף שמאל מוגדר על ידי מדידה  -חימום של מים ,ואגף ימין מוגדר על ידי
המאפיינים המשתנים בתהליכים כלשהם :גובה נפילה ,קצב בעירה ,שינוי המהירות וכו'.
מסתבר ,אם כן ,שההגדרה של השינוי באנרגיה (אגף שמאל) תלויה בתוצאות של ניסוי  -הניסוי של ג'אול שבו השינוי בגובה
במערכת מסוימת נמדד ע"י השינוי בטמפרטורה בגוף הנמצא עמה באינטראקציה (המים) .בהכללה נוכל לומר כי תופעת ההתחממות
יכולה לתת אמצעי למדידה אחידה של השינוי באנרגיה הנגרם על ידי תהליכים שונים ולכן גם להגדרה אופרציונלית של שינוי זה.
לפיכך ,הגדרה אופרציונלית כזו תהיה:
"שינוי באנרגיה של מערכת הוא גודל שאפשר למדוד אותו על ידי
השינוי בטמפרטורה של גוף המוצמד אליה בעת שהיא עוברת ממצב
אחד למצב אחר".
הגדרה מעט חופשית יותר תהיה" :שינוי באנרגיה הוא מדד ליכולת
של תהליך כלשהו לגרום להתחממות או התקררות" .כדאי לשים
לב שמתן הגדרה לאגף שמאל בחוק הראשון ,מאחדת את המנגנונים
המופיעים באגף ימין ( Wו  )Q -ונותנת להם משמעות אחת :מנגנונים
לשינוי בגודלה של האנרגיה .אם נסכים גם על מערכת מסוימת
כמערכת תקנית ,נוכל להחליט גם על היחידות הסטנדרטיות של
השינוי באנרגיה כמו הקלוריה למשל.

איור  :1מדידת החימום הנגרם על-ידי בליעת אור

אנו רואים ,אם כן ,שחוקי הפיזיקה ,יחד עם התשתית האמפירית
עליה הם מבוססים ,נותנים מענה לשאלה מהו שינוי באנרגיה וכיצד
הוא נמד .ד יתרה מזאת ,ההגדרה האופרציונלית מאפשרת לתת
הצדקה אמפירית (שאת חלקה ניתן לעשות בכתה) לנוסחאות
המתארות את השינויים ולהראות ,למשל ,כי שינוי באנרגיית תנועה
מתכונתי למסה של הגוף שמהירותו משתנה ולשינוי בריבוע המהירות
שלו 10,או כי שינוי באנרגיה גרעינית מתכונתי לשינוי במסה של מרכיבי
הגרעין11.
הטבלה הבאה מראה כיצד מכוונים העקרונות המדעיים והממצאים
מהמחקר בהוראת המדעים את העקרונות הדידקטיים של גישת
ההוראה:

איור  :2מדידת החימום הנגרם על-ידי עצירת גלגל

 | 10בהקשר זה ראו את המאמר בתהודה (כרך  ,)1(30עמ' " :)30-32מן המטבח של מוטי ויוסף :שובו של המיני-ג'אול".
הדגמה כמותית למחצה של חלק מהניסויים המתוארים ,יחד עם דיון בסוגיה ,אפשר למצוא בסרט הבא:
http://gadol.edu.gov.il/TuitionMaterials/Lists/List12/1/ViewMaterial.
aspx?List=60f8f0ca-d33e-44b1-98ae-ac6581a3ae0e&ID=4306

 | 11ניסוי זה לא כדאי לערוך בכתה.
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העקרונות המדעיים

המחקר בהוראת המדעים

העקרונות הדידקטיים

מהות המושג

תפיסות מוטעות הקשורות במהות
המושג

ההוראה תדגיש את הקשר בין
התהליכים השונים בהם נמדד השינוי
בגודלה של האנרגיה וכי שינוי זה
אפשר למדוד בדרך אחת;

אנרגיה היא מושג אחד ולא אוסף של
מושגים;
לאנרגיה אין סוגים שונים;
גודלה (כמותה) של האנרגיה יכול
להשתנות אך לא מהותה;
מאפיינים רבים של מצבה של מערכת
הם יחסיים ולכן גודלה של האנרגיה
(להבדיל מהשינוי בגודלה) הוא יחסי;
תהליכים ומנגנונים בעלי מאפיינים
שונים יכולים לגרום לשינוי במצבה של
מערכת.

אנרגיה אינה מושג אחד אלא אוסף
של מושגים המשמשים לתיאור
תופעות שונות ומיוצגים על ידי נוסחאות ההוראה תדגיש את האופן שבו אפשר
שונות.
למדוד שינוי באנרגיה (ניסוי ג׳אול ודומיו);
בלבול בין התהליך ומאפייניו לבין
המושג אנרגיה;

ההוראה תדגיש את חשיבותם של
תהליכים ,כלומר השינויים בין מצבים
שונים של מערכת;

אנרגיה היא מרכיב סמוי המשתחרר
על ידי טריגר (״חום כמוס״);

ההוראה תדגיש את העובדה כי
האנרגיה היא גודל יחסי;

אנרגיה היא חומר או נוזל מסתורי
(״אנרגיה עוברת מגוף לגוף״);

ההוראה תדגיש את משמעות ההגדרה
האופרציונלית של השינוי באנרגיה;

לאנרגיה יש מהויות שונות היכולות
להחליף זו את זו (״האנרגיה משתנה
מצורה לצורה״);

ההוראה תדגיש כי ״סוגי אנרגיה״ הם
בעצם תזכורת לשינוי במאפיינים שונים
בעת התרחשותם של תהליכים בהם
גודלה של האנרגיה משתנה.

גודלה של האנרגיה הוא מוחלט;

אנרגיה מוכלת או אגורה בעצמים
מסוימים (״האנרגיה שיש בגוף הנע
במהירות מסוימת״; ״האנרגיה
המשתחררת בתהליך בעירה״),
לאנרגיה יש מקורות.
חוק שימור האנרגיה מדבר על היותה
גודל הקבוע בזמן במערכת מבודדת

"אנרגיה אינה יכולה להיווצר או
להיעלם".
"כמות האנרגיה הכוללת במערכת
סגורה ,שאינה מאפשרת מעבר אנרגיה
בינה ובין סביבתה ,נשמרת".

ההוראה תדגיש כי אין מקורות אנרגיה
אלא משאבים שאותם ניתן לנצל
בתהליכים מסוימים.
ההוראה תדגיש את חשיבותה של
מערכת לעומת חשיבותו של הגוף
הבוד .ד
ההוראה תדגיש את ההצדקה
האמפירית של החוק.

מקורו של חוק שימור האנרגיה אינו
ברור :האם זהו חוק אמפירי או חוק
משמיים.
טבלה  :1עיצוב העקרונות הדידקטיים של הוראת המושג אנרגיה על סמך העקרונות המדעיים והממצאים מהמחקר בהוראת המדעים
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יישום העקרונות הדידקטיים :ישן מפני חדש תוציא?
המחקר בהוראת המדעים מראה ,אם כן ,כי קיים פער בין תפיסות התלמידים (ובמקרים רבים גם של המורים) לבין העקרונות
המדעיים בנוגע למושג אנרגיה .כיצד מתמודדים עם האתגר העולה מפער זה? האם יש להחריב עולם ישן על מנת לבנות חדש?
האם יש לבטל את השפה שהשתרשה בחטיבות הביניים לפיה לאנרגיה יש סוגים ומקורות שונים והיא יכולה להיות מומרת מסוג
אחד לסוג אחר? האם לבטל את השימוש במושג אנרגיה ולהחליפו במושג שינוי אנרגיה? הצוות שפיתח את ערכות ה.ל.ה נקט
בגישה שונה :במקום להחליף את השפה הקיימת ,לנסות לצקת בה משמעויות אחרות .חשוב להדגיש כי למרות שהערכות
מיועדות למורים ולא לתלמידים ,הטיפול בחוק הראשון של התרמודינמיקה לא נעשה דרך ההצגה המתמטית שלו אלא דרך
הפרספקטיבה של תופעות טבע.
נתחיל באנרגיה עצמה :למרות שעקרונות הפיזיקה אינם מספקים הגדרה לאנרגיה אלא רק לשינוי באנרגיה ,הגדרתה חשובה
למורים ולתלמידים .משום כך חשוב לתת הגדרה לאנרגיה בהתחשב באילוצים של חוקי הפיזיקה .אפשר להגדיר אנרגיה באופן
הבא:
"אנרגיה היא גודל המתאר מצב של מערכת .כאשר משתנה מצבה של מערכת אפשר למדוד את השינוי בגודלה של האנרגיה
על ידי מידת התחממות או התקררות של גוף תקני המוצמד אליה".
להגדרה כזו ,על מנת שתוכל לשמש את המורים ,חייבות להתלוות הצעות לביצוע מדידות וניסויים מתאימים וכך אמנם נעשה
בערכות .בזו של כתה ז' הניסויים הם בעלי אופי איכותי ובזו של כתה ט'  -כמותי .למורים הוצעו ניסויים שונים שבהם אפשר למדוד,
על פי גישתו של ג'אול ,את השינוי בגודל האנרגיה בעת התרחשות של תהליכים שונים :בליעת אור ,נפילה ,עצירה ,בעירה של נר
וכו'.
ומה באשר לסוגי אנרגיה? אמנם בפיזיקה הם אינם קיימים ,אך קשה להימנע מהשימוש הכה נפוץ בהם .הפתרון לסוגיה זו היה
להפנות את תשומת הלב לתהליכים השונים בהם משתנה גודלה של האנרגיה ולהתייחס ל"סוגי" האנרגיה כתווית תזכורת לאותם
תהליכים .כך למשל ,אם השינוי בגודלה של האנרגיה מיוחס לשינוי במהירות של גוף כלשהו ,הביטוי "שינוי באנרגית התנועה" נועד
להזכיר לנו זאת ואילו "שינוי באנרגיה כובדית" מזכיר תהליך אחר בו השתנה גודלה של האנרגיה.
סוגיה נוספת היא סוגיית המרות ומעברי אנרגיה .הפתרון לסוגיה זו נמצא בעולם התופעות :התבוננות בתהליכים שונים מעלה כי
תהליכי שינוי אף פעם לא מתרחשים לבד וכי לכל תהליך נלווה תהליך נוסף (או כמה תהליכים) המתרחש במקביל .בנוסף ,אם
מגמת שינויים מסוימים היא מגמה של גידול ,הרי שהמגמה של שינויים אחרים המתרחשים במקביל תהיה הפוכה .כך למשל,
כאשר גוף נופל ,מרחקו מכדור הארץ (הגובה שלו) קטן ובו בזמן מהירותו גדלה; כאשר אור פוגע בקולט השמש הוא נבלע ונעלם
ובה בעת המים שבקולט מתחממים; במכונית המתחילה לנסוע המהירות ,ההרכב הכימי של הדלק (והאוויר) והטמפרטורה של
המנוע כולם משתנים יחדיו .המרות אנרגיה ,לפיכך ,אינן שינוי בו מהות אחת הופכת למהות אחרת אלא הן מתארות תהליך בו
מתרחשים במקביל תהליכי משנה שבכל אחד מהם משתנה מאפיין אחר המשויך ל"סוג" אחר של אנרגיה.
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כך למשל ,כאשר תפוח נושר מהעץ אפשר לומר בפשטות כי במקביל לכך שחל פחת באנרגיה המיוחסת למרחק בין הארץ
לתפוח ("אנרגית הגובה של המערכת ארץ-תפוח קטנה") ,חל גידול באנרגיה המיוחסת לתנועה ("אנרגית התנועה של המערכת
גדלה") .בשפה המקובלת נהוג לתאר זאת על ידי "המרה" :אנרגית הגובה מומרת לאנרגית תנועה .כאמור אין מדובר במהויות
שונות אלא בתהליכים בעלי מאפיינים שונים שאחד מהם (ה"מומר") הוא במגמה של פחת באנרגיה והשני במגמה של גידול
באנרגיה .את הגישה לפיה ערכה של
האנרגיה יכול רק לגדול או לקטון אפשר
מצב אß
לתאר באמצעות תרשים .כך למשל,
הרכבת למעלה
התרשים הבא מציג גישה זו ביחס
אנרגיית תנועה
גדלה
לתנועתה של רכבת הרים בעת ירידתה:
שינוי בגובה ובמהירות

כדאי לשים לב לכך שהתרשים מתייחס
רק לשינויים בגודלה של האנרגיה ולא
לגודלה המוחלט.

אנרגיה כובדית
קטנה

מצב בß

הרכבת למטה

אפשר כמובן לחלק את התהליך לשלבי
ביניים ולתאר את השינויים בגודלה של
האנרגיה המיוחסים לשינוי בגובה ובתנועה
בין השלבים השונים:

איור  :3תהליכים מקבילים בהם האנרגיה גדלה וקטנה ("המרות" אנרגיה)

הגידול באנרגיית התנועה
לאורך הירידה

מצב אß

הרכבת למעלה

מצב בß

מצב גß

מצב דß

מצב הß

מצב וß

הרכבת למטה

הפחת באנרגיית הכובד
לאורך הירידה

איור  :4שלבי ביניים בגידול ופחת באנרגיה בתהליכים מקבילים

גם מעבר אנרגיה בין מערכות (או גופים) יכול להיות מתואר על ידי ציון העובדה שבמקביל לכך שבמערכת אחת האנרגיה פחתה,
האנרגיה במערכת השנייה גדלה .התרשים הבא מתאר התנגשות אלסטית בין כדורים בגישת "שינוי האנרגיה":

אנרגיית תנועה של מערכת בß
גדלה

כדור אß

נע

כדור בß

נע

שינוי במהירות של כדור א ßושל כדור בß
כדור בß

נח

אנרגיית תנועה של מערכת אß
קטנה

כדור אß

נח

איור  :5גידול ופחת באנרגיה בתהליכים מקבילים המתרחשים בעת אינטראקציה בין מערכות ("מעבר" אנרגיה)
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ר12
להיווצ .

הגישה המוצגת כאן נותנת מענה גם לשימוש הנפוץ במושג מקורות אנרגיה העלול ליצור את התחושה כי אנרגיה יכולה
במקום זאת ,מוצע להשתמש בביטוי משאבים או משאבי אנרגיה .לפיכך פחם ,אור ,רוח הם משאבים שבתהליכים מסוימים יכולים
להגדיל את האנרגיה הנחוצה לנו.
סוגיה אחרונה בה חשוב לעסוק היא חוק שימור האנרגיה .לעתים קרובות מוצג חוק חשוב זה כך" :אנרגיה אינה נוצרת יש מאין
ואינה הולכת לאיבוד" .מעבר לכך שניסוח כזה תקף גם לגבי גודל שאינו קיים כלל ,הרי שהוא אינו נדרש לכך שחוק שימור האנרגיה
חל על מערכת שאין לה אינטראקציה עם סביבתה  -מערכת מבודדת.
בערכת ה.ל.ה מוצג חוק שימור האנרגיה כחוק הנובע ממדידות :במערכת שאין לה אינטראקציה עם הסביבה (מערכת מבודדת)
הגידול שחל באנרגיה בתהליכים מסוימים מתקזז באופן מלא על ידי הפחת באנרגיה החל בתהליכים אחרים המתרחשים במקביל.
כלומר ,אם מודדים את השינויים בגודל האנרגיה המיוחסים לתהליכים השונים המתרחשים במערכת ,מגלים שתוספת האנרגיה
בחלק מהתהליכים שווה לפחת באנרגיה בתהליכים המקבילים .מכאן ,שכלל השינוי באנרגיה במערכת מבודדת הוא אפס .חוק
שימור האנרגיה ,לפיכך ,הוא הביטוי הכמותי לכך שבחלק מהתהליכים האנרגיה גדלה ובחלקם היא קטנה ("המרות אנרגיה").
האיור הבא מראה באופן כמותי (השנתות המופיעות באיור) את רעיון שימור האנרגיה בעת שרכבת הרים יורדת מפסגת המסלול
אל תחתיתו :מידת הגידול באנרגיה המיוחסת לשינוי במאפיין אחד של התהליך (המהירות) שווה למידת הפחת באנרגיה המיוחסת
לשינוי שחל במקביל במאפיין השני (הגובה):
אנרגיית תנועה גדולה

מצב התחלתי

רכבת למעלה

שינוי בגובה ובמהירות

מצב סופי

רכבת למטה

אנרגיה כובדית קטנה
איור  :6חוק שימור האנרגיה כביטוי למאזן המתקיים בין הגידול והפחת באנרגיה

הוראה ספירלית והשימוש בייצוגים
הוראה היא בדרך כלל תהליך ספירלי שבו נושאי הלמידה יכולים לחזור ולהילמד בגילאים שונים אך ברמות של העמקה ומיומנות
הולכות וגדלות .לגבי הוראת האנרגיה מדובר בספירלה שכאמור ראשיתה עוד בבית הספר היסודי .הסילבוס החדש דורש כי נושא
האנרגיה ילמד בכתה ז' ואחר כך בכתה ט'.
בביה"ס היסודי נלמד הנושא על ידי תיאור מילולי של תהליכים תוך שימוש במושגים הקשורים באנרגיה מבלי לעמוד על המשמעות
המדעית שלהם .בכיתה ז' ,לעומת זאת ,מושם דגש על הכרת תהליכים בהם משתנה האנרגיה ,סוגי האנרגיה המיוחסים לאותם
תהליכים והמרות אנרגיה .כמו כן לומדים התלמידים בכיתה ז' על חוק שימור האנרגיה ומשמעותו .בכיתה ז' ,אם כן ,הוראת נושא
האנרגיה בעיקרה איכותית ולא רק תיאורית ,והיא עוסקת בזיהוי משתנים/גורמים (מסה ,גובה ,מהירות וכד') והשפעתם על השינוי
 | 12הדבר אכן אפשרי בתהליכים גרעיניים אך השימוש במושג מקורות אנרגיה רחב הרבה יות .ר
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בגודל האנרגיה ("ככל שהשינוי בגובה גדול יותר כך השינוי באנרגית הגובה גדול יותר") .בכיתה ט' חוזר נושא האנרגיה ,אך מטופל
הפעם באופן כמותי :גודל השינוי באנרגיה בתהליכים שונים וכן חוק שימור האנרגיה מתורגמים לביטוי מתמטי (נוסחה) והתלמידים
לומדים כיצד עורכים חישובים ומוצאים בעזרתם את התוצאות הצפויות של אותם תהליכים .ניתן להדגים את מבנה ההוראה
הספיראלי של נושא האנרגיה במהלך השנים באופן הבא:
היבטים תיאוריים ! היבטים איכותיים ! היבטים כמותיים
גם אם הוראת האנרגיה מקבלת ממד מוחשי דרך המדידות השונות ,עדיין מדובר במושג שחשוב להמחישו בעזרת ייצוגים .לשימוש
בייצוגים יש תפקיד מרכזי בערכה והם מהווים חלק מהמיומנויות הנלמדות בחט"ב .בספרות המקובלת בהוראת האנרגיה בחט"ב
מקובל הייצוג על ידי תרשים מלבנים כדוגמת התרשים
הבא המתאר תנועה של רכבת הרים בלונה פרק בשעה
שהיא יורדת.
ייצוג כזה מתאים לרמה התיאורית ויכול לשמש בסיס
לתיאור האיכותי המתאים לכיתה ז' .ואולם ,תיאור זה
אינו עומד על טיבו של השינוי שחל בגודלה של האנרגיה
והוא עשוי לחזק את התפיסה כי טבעה של האנרגיה
משתנה בתהלי .ך כמו כן ,אין התרשים עומד על כך
שהשינויים באנרגיה מתרחשים במקביל ובמגמה הפוכה
ואינו מרמז על קיומו של חוק שימור האנרגיה .דרך
אחרת לתאר תהליך זה היא בעזרת תרשים עוגה (הצבע
האדום מייצג אנרגית גובה והכחול אנרגיית תנועה):

אנרגיית גובה

אנרגיית תנועה

איור  :7ייצוג של המרות אנרגיה בגישה הקיימת

תרשים כזה עומד על כך שהשינויים בגודלה של האנרגיה
בשני תהליכים מקבילים הם במגמה הפוכה ומדגיש כי
גודלה הכולל של האנרגיה בתהליך ,המיוצג על ידי גודל
העוגה ,אינו משתנה .יתרון נוסף שיש לתרשים כזה הוא באפשרות לייצג שלבים שונים בתהליך ולא רק את התחלתו וסופו .תרשימי
עוגה מתאימים לתיאור איכותי וכמותי למחצה כפי שנדרש בכתה ז' .לתרשים העוגה שני חסרונות .האחד ,בכך שהוא יכול לחזק
את התפיסה כי גודלה של האנרגיה הוא מוחלט והשני בכך שהוא מציג אנרגיה אך ורק כגודל חיובי .כך למשל ,קשה יהיה לייצג
בעזרת תרשים כזה את התהליך מנקודות יחוס שונות כמו למשל מזו הנמצאת בשיא גובהה של מסילת הרכבת .במקרה כזה
העוגה הראשונה תהיה ריקה ואחר כך האנרגיה הכובדית היא שלילית.
איור  :8ייצוג של המרות אנרגיה בתרשים עוגה דינאמי

בכתה ט' אפשר להשתמש בייצוגים המתוארים באיורים  .3-6לייצוגים כאלה יש פוטנציאל לתת בסיס לתיאור הכמותי של השינויים
החלים באנרגיה בתהליכים שונים13.

 | 13חשוב לציין כי השימוש בייצוגים אלו טרם נוסה ומידת האפקטיביות שלהם אינה ידועה בשלב זה.
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ניסוח שאלות בגישת השינוי
ערכות ה.ל.ה עוסקות גם בהערכה ולכן הן מכילות אוסף עשיר ומגוון של שאלות .אם מאמצים את גישת "השינוי באנרגיה" הרי
שיש לשים לב לניסוח השאלות .הנה דוגמה לשאלה המנוסחת באופן המסורתי:
האנרגיה של פגז בעת מעופו היא:
.
.
.
.

אאנרגיית תנועה בלבד
באנרגיית גובה בלבד
גאנרגיית גובה ואנרגיית תנועה
דלפגז אין אנרגיה בעת מעופו

ניסוח השאלה בגישה החדשה יראה כך:
מהרגע שפגז נורה מלועו של תותח ,משתנים הגדלים הבאים:
.
.
.
.

אהמהירות שלו בלבד
בהגובה שלו בלבד
גהגובה והמהירות
דדבר לא משתנה בתהליך הירי

את תהליך השינוי המתרחש מהרגע שפגז נורה מלועו של תותח אפשר לתאר על ידי:
.
.
.
.

אהשינוי באנרגיית התנועה של הפגז בלבד
בהשינוי באנרגיית הגובה של הפגז בלבד
גהשינוי באנרגיית התנועה ובאנרגיית הגובה של הפגז.
דלא חל כל שינוי באנרגיה של הפגז

שימו לב כי השאלה המקורית פורקה לשתי שאלות :האחת עוסקת בתהליך השינוי עצמו והשנייה בתיאור תהליך השינוי בעזרת
המושג שינוי באנרגיה.
והנה דוגמה נוספת :מחממים ליטר מים בקומקום חשמלי שהספקו  .2000Wטמפרטורת המים לפני הפעלת הקומקום הייתה
 ,20°Cוהמים הגיעו לרתיחה.
מה היה השינוי בגודלה של האנרגיה התרמית של המים? נתון קיבול החום הסגולי של מים  4200ג'אול לק"ג למעלה.

סיכום
הגישה המתוארת כאן ,המדגישה את השינוי באנרגיה ואת התהליכים הגורמים לשינוי זה ,מבוססת על החוק הראשון של
התרמודינמיקה ועל האפשרות למדוד שינוי באנרגיה באופן אחד מוסכם .הגישה התקבלה על ידי מורי חט"ב ברגשות מעורבים.
מצד אחד הם הגיבו בחיוב על כך שהערכה מתמודדת עם נושאים שהציקו להם במהלך שנות ההוראה שלהם ו"עושה סדר"
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בדברים .מצד שני ,השינוי התפיסתי הנדרש ,ותרגומו להוראה בכיתה ,נדמו כאתגר לא קטן .ערכות ה.ל.ה לבדן אין בהן די כדי לתת
מענה לצרכים של המורים והן אינן מהוות תחליף לספרי לימו .ד עם זאת ,העובדה שהערכות מספקות רקע עיוני ,דוגמאות לשאלות
רבות ולניסויים מגוונים הפכה אותן לשימושיות עבור מורים רבים.
ומה באשר להיגד המפורסם של פיינמן? אם קוראים היגד זה בתשומת לב ,אפשר לפרשו כאזהרה ביחס לאפשרות לקבוע מהי
אנרגיה ,אך לא ביחס לשינוי באנרגיה המהווה בסיס מוצק וברור לחוק שימור האנרגיה.

נספח
קטגוריות של קשיים בהוראה

תפיסות קיימות
סוגי (או צורות) אנרגיה מהווים מהויות שונות

מהי אנרגיה?

מהם המרת
אנרגיה
ומעבר
אנרגיה?

מהם סוגי
אנרגיה?

✔

✔

✔

✔

האנרגיה אובדת בתהליכים רבים
אין שום קשר בין אנרגיה לחומר

✔

אם האנרגיה נשמרת ,מדוע היא אוזלת לנו?

✔

✔

אפשר להמיר באופן מלא אנרגיה מצורה אחת לאחרת

✔

✔

השימוש באנרגיה יכול לכלותה

✔

✔

האנרגיה שייכת למקור מסוים כמו המזון שאנחנו אוכלים או
החשמל שאנו מקבלים מחברת החשמל

✔

לגוף במנוחה אין כל אנרגיה

✔

האנרגיה הפוטנציאלית היחידה היא אנרגית כובד

✔

✔
✔

✔
✔

✔

האנרגיה הפוטנציאלית הכובדית תלויה רק בגובה
הכפלת המהירות של גוף מכפילה את האנרגיה הקינטית
שלו

✔

האנרגיה היא דבר ממשי ולא מופשט
האנרגיה היא דבר חומרי

✔

אנרגיה וכוח הם מושגים נרדפים

✔

המושג עבודה בחיי יום-יום משמעו עמל בשונה
ממשמעותו בפיזיקה.

✔

אנרגיה קשורה רק בדברים חיים

✔

אנרגיה פוטנציאלית אינה אנרגיה.
היא הופכת לאנרגיה רק בעת המרה

✔
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✔
✔

✔

✔

מהו שימור
אנרגיה?

✔
✔
✔

✔
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✔

✔

לאנרגיה יש מקורות

✔
✔

אנרגיה גרעינית היא משהו שונה
✔

אי אפשר למדוד אנרגיה

✔

✔

האנרגיה הקינטית תמיד חיובית

✔

✔

לאנרגיה קינטית יש כיוון

✔
✔

קיים יחס ישר בין המהירות לבין האנרגיה הקינטית
✔

העבודה שווה לאנרגיה הקינטית ולא לשינוי באנרגיה
הקינטית

 תפיסות לומדים ביחס למושג אנרגיה כפי שנמצאו במחקר בהוראת המדעים:2 טבלה
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