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ישראלמדינת

החינוךמשרד

מדע וטכנולוגיה לכיתה ושיעור 

בטבעתופעות חשמליות : נושא השיעור

ר לאה עצמון מורדוך"ד: עם המורה
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?לשיעורלהביאמה

מחברת •

כלי כתיבה•

פתקית לגזירה  , דף לבן חלק•

מספריים•

סרגל פלסטיק  •

צמר או בד שעיר אחרבד •

בלון מנופח•
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?היוםנלמדמה

אפשר לעשות עם מה . 1

?פלסטיקסרגל 

,  כוח עצום וגדולאיזה . 2

?אפשר לתפוסאי 

?מה קרה לגחליליות. 4

עם מה אפשר לייצר . 5

?מטבע ובורג, אדמהתפוח 

חשמל  האם . 6

?בתוך גופנוזורם 

מי בעל החיים  . 3

שמחשמל את 

?סביבתו כדי לטרוף
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?הבאיםלצילומים מה המשותף 
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?הבאיםלצילומים מה המשותף 

מקיפהאנרגיה 

חיינואת 

פעולות חשיבה 

מכשירים טכנולוגיים

תופעות הטבע שמסביבנומשחק או ספורט, תנועה

... עיכול, נשימה: בתוך גופנו
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מקור המילה אנרגיה הוא מיוונית

= en בergon  = עבודהפעולה או

אנרגיה מתארת את היכולת לבצע פעולה
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?אילו סוגים של אנרגיה אתם מכירים
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?אילו סוגים של אנרגיה אתם מכירים

חום 

אור אנרגית כימית אנרגית 

אנרגיה חשמלית 

קול אנרגית 

תנועה אנרגית 

אנרגיה אלסטית
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אנרגיה חשמלית

חום

קול

אור

תנועה

! אנרגיה חשמלית מאפשרת לצבור ולאגור כוח רב

עתבקלות ובכל , שאפשר להמירו לסוגי אנרגיה שונים
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אילו תופעות של אנרגיה חשמלית  
?ניתן לזהות  בטבע
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.  משום שהמים הם מוליך טוב יחסיתוזאת ,במיםבעלי החיים הפולטים חשמל חיים רוב 

(.שאינם מלוחים)מתוקים טוב יותר מאשר מים חשמל מלוחים מוליכים מים 

(הנפוץ)הטורפדו דג 

חשמל בסביבה הימית

החשמלדג 

פיטופלנקטון



1212

יצר הטבע מנגנון נפלא שהטכנולוגיה טרם הצליחה  , בתוך גופם של בעלי חיים•

לחקות אותו

מלוחיםהפנימית של הגוף בכל בעלי החיים היא מים הסביבה •

בחשמלהגוף החי קיים שימוש נרחב הרי שבתוך , מאחר ומים מלוחים הם מוליך טוב•

חייםשל בעלי חשמל בגופם 

הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, מכון דוידסוןמתוך 

הולכה חשמלית בלבמערכת חשמלייםתאי העצב מעבירים מידע באמצעות אותות



אש השועל

פיטופלנקטון

גחליליות

דג החשמל

אלמוגים מאירים



1414

!ניסויעורכים

(או כל בד שיש לו שערות)גזרי נייר קטנטנים ובד צמר , סרגל פלסטיק: ציוד•

קחו את הסרגל ושפשפו אותו בבד הצמר ואז קרבו את הסרגל אל גזרי הנייר•

חשמל סטטי

הוצאת רמות-' ומתוך מדע וטכנולוגיה כיתה 
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צפייה בסרטון–חשמל סטטי 
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?מה קרה•

?  מדוע זה קרהשערו •

צפייה בסרטון–חשמל סטטי 
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מטען חשמלי–שניתנה לפלסטיק בעזרת החיכוך היא התכונה •

.לסרגל( -)אלקטרונים הבד העביר .הסרגל והבד–שני החלקים שופשפו •

)+( וגזרי הנייר טעונים בפרוטונים ( -)כעת הסרגל טעון באלקטרונים 

(-)+מטענים מנוגדים נמשכים זה לזה •

פיתרון-חשמל סטטי בסרגל ונייר 

הוצאת רמות-' ומתוך מדע וטכנולוגיה כיתה 
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חשמל סטטי 

TEDמתוך 

במקרים מסוימים אנחנו יכולים להרגיש את הניצוץ של  

יבש בעיקר כשהאוויר , בגופנופריקת הזרם החשמלי 

http://www.youtube.com/watch?v=yc2-363MIQs
http://www.youtube.com/watch?v=yc2-363MIQs
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!עורכים ניסוי? ניפחתם בלון

הבלוןחככו בלון מנופח בשיערכם ואז הרימו את •

תוכלו לנסות להצמיד את הבלון לקיר ולמשטחים  •

מגנטיתשונים ולגלות היכן נוצרת משיכה 

?מה קרה•

?   מדוע זה קרהשערו •

חשמל סטטי
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והתנסו בהדמיה ובשאלון  " חשמל סטטי"כתבו בסביבת אופק 

אחרי החיכוךלפני החיכוך

הסבר-חשמל סטטי ובלון 

מטח-אופק מתוך 
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בסרטונים  סטטיחשמל
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בסרטונים  סטטיחשמל

ביתיסרטוןצרו

תופעתאתהממחיש

תוכלו  הסטטיהחשמל

לשלוח למורה או 

בקבוצה הכיתתית 

?...הוא ה , ניצוץ חשמלי אדיר הנוצר מחשמל סטטי
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ברק!   נכון

ברק הוא תופעה אקלימית בה חשמל סטטי  

שהצטבר בעננים נפרק לאדמה או לענן אחר
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מדוע לא ניתן לרתום את האנרגיה החשמלית שבברק  
?להפעלת מכשירי חשמל

בסרט בחזרה לעתיד  

רואים את השימוש  
בברק 

להתנעת 

מכונית 
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.הרעם הוא בעצם קולו של הברק שנוצר

האור מהיר מאוד 

,  לשנייהמ "ק300,000-מהירות האור כ

.מיד כשהברק נוצר( כמעט)ומגיע לעינינו 

הקול לעומת זאת איטי יותר  

,  מטר לשנייה340-כמהירות הקול 

לכן לוקח לקול כשלוש שניות  

.מ אחד עד הגיעו לאוזנינו"כדי לעבור ק

רגע על אור וקול
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!!!  שניהברקים בכל 100-מתרחשים ככולו בכדור הארץ 

היונוספרהבשכבת של הברקים נאגרת מהאנרגיה החשמלית העצומה חלק 

.  גלים אלקטרומגנטים בתדר נמוך אל הביוספרהומהדהדת 

שאנרגיה זו  מדענים חוקרים את האפשרות כיום 

הפעילות הביולוגית  על קבוע וחיובי משפיעה באופן 

.גם שלנו, כן כן. התאים של היצורים החייםבתוך 

חוקרים-כיום 

תמצאו את התשובות, מדעני העתיד, אתם-מחר 
מטח-הספרייה הווירטואלית מתוך 
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את המטבע ואת הבורג לתפוח האדמה  נכניס 

אמפרמטר–זרם חשמלי באמצעות חוטי נחושת למד ונחבר אותם 

? ובורגמטבע , מה אפשר לייצר עם תפוח אדמה
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מטבע ובורג, ניסוי עם בטטה
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(  מוליכה)עשוי מנחושת אגורות 10של מטבע •

רגיל מצופה באבץ  בורג •

(  מתכת פעילה הנוטה לאבד אלקטרונים בתמיסה)

מלוחים  תמיסת נוזלים האדמה יש בתפוח •

לאלקטרונים לעבורשעוזרת 

,האלקטרונים עוברים דרך תפוח האדמה

.  והחיבור החיצוני במוליך סוגר מעגל חשמלי

?איך זה קרה
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לסיכום למדנו

(במגע בין שני חומרים מבודדים)איך חשמל סטטי נוצר •

על הדרך בה נוצר ברק ועל עוצמתו  •

הכרנו מחקר אודות ההשפעה של ברקים על היצורים החיים על פני כדור הארץ •

(הביוספרה)

(במים-רק לא אבל , בעיקר)הכרנו יצורים חיים המפיקים אור וחשמל •

(בלב ובעצבים)שיש חשמל בתוך גופנו •

בורג ומטבע נחושת, מה אפשר לייצר עם תפוח אדמה•
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וענינו על השאלות מהשקף הראשון

?מה אפשר לעשות עם סרגל פלסטיק

?אי אפשר לתפוס, איזה כוח עצום וגדול

?מה קרה לגחליליות

?מי בעל החיים שמחשמל את סביבתו כדי לטרוף

?מטבע ובורג, אדמהתפוח מה אפשר לייצר עם 

?זורם בתוך גופנוהאם חשמל 
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.ובצעו אותו בבית, בחרו באחד מהניסויים שהודגמו בשיעור או בסרטונים•

תוכלו לבחור גם מתוך ניסויים נוספים הקשורים לתופעות חשמליות בטבע  

שתגלו באופן עצמאי ברשת

הכיתתיתתוכלו לשלוח למורה או בקבוצה . צלמו את הניסוי שלכם•

(:בהצלחה 

משימת בית
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ישראלמדינת

החינוךמשרד

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח
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