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  חשמלל שיא חדש בביקוש
  

 
    למורהדף   
  
  
   תיאור המשימה  .א

  :משימה שני חלקיםב  
כמו כן עליו .  ולענות על שאלות פתוחותם התלמיד צריך לקרוא שני קטעי:חלק א  

ולענות על שאלות ידע והבנה המבוססות על הנתונים , לנתח תרשים עמודות
  .בתרשים ועל ידע שנלמד בכיתהש

הנתונים במשימה מבוססים על . נתונים בטבלה בנושא תחנות כוח ארגון :חלק ב  
בסיום ינסח . התלמיד יזהה יתרונות וחסרונות של תחנות כוח. ידע שנלמד בכיתה

  .התלמיד מכתב לתושבי המדינה
ומבחינה חינוכית טוב להתנסות גם , ספר פתוחב חלק ב מתאים לעבודה :המלצה  

  .בעבודה מסוג זה
  
  
    נבדקותהמיומנויות ה  .ב

 ידע ♦
 הבנה ♦
 הבנת הנקרא ♦
 גרף/הפקה של מידע מטבלה ♦
 תרגום מידע ממידע חזותי למילולי ♦
 יישום ידע ♦
 נימוק ♦
 ניתוח ♦
 סינתזה ♦
 תהליך התיכון ♦
 השלמת מידע לתוך טבלה ♦
 הסקת מסקנות ♦
 בנייה של טעון ♦
    חשיבה יצירתית ♦

  
  
  נושאים בסילבוס שהמשימה מקושרת אליהם  .ג

  :חומרים ואנרגיה -נושא מרכזי   
  )1.7.3(הפקת אנרגיה חשמלית וניצולה  ♦
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    סוג הפריטים במשימה  .ד
  שאלות מילוליות סגורות ופתוחות  

           מכתב
  
    שכבת הגיל  .ה

     ו-ה כיתות   
  
       אופי העבודה הנדרשת  .ו

    עבודה יחידנית   
  
    משך המשימה  .ז

     שיעורים2 -1  
  
    חומרי עזר  . ח

    כלי כתיבה  
  
    תוצר סופי מצופה  .ט 

   שבהן התלמיד יפגין ידע והבנה בנושאי צריכת חשמל תשובות לשאלות  
  .  ותחנות כוח  
    .מכתב הכולל סיבות ודרכים לחיסכון בחשמל  

  
    העברההאופן   .י 

ויענו על השאלות שבמשימה על פי   , התלמידים יקבלו את חוברת המשימה חלק א  
  . ההנחיות

   . וימסור לו את חלק ב, סייםהמורה יאסוף את חלק א מכל תלמיד ש       
  
  

  :הערות
  
כי התחנה לא ', תחנת כוח'ולא ' תחנת חשמל'היום מקובל להשתמש בביטוי   .1

מקור השם תחנת כוח הוא כנראה בתרגום של המונח .  מייצרת כוח אלא חשמל
power-station.  

  .'שיא'המונח לפני ביצוע המשימה רצוי לוודא שהתלמידים מבינים את משמעות   .2
  .בסוף המשימה התלמיד נדרש לנסח מכתב  .3

  .רצוי לעבוד עם התלמידים על כללי ניסוח של מכתב רשמי לנמען מוגדר  
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  טבלת מיומנויות מול שאלות

  

 שאלות מיומנויות

 7, ב3 ידע

 7, ב3, 2 הבנה

 א3 הבנת הנקרא

  8, 4  מגרף/הפקה של מידע מטבלה

  4  תרגום מידע ממידע חזותי למילולי

 9, ג8, ב8, 5, 1 שום ידעיי

  ג8, ב8  נימוק

  9, 5  ניתוח

  2  סינתזה

  6  הצעת רעיונות לפתרון בעיות: תהליך התיכון

  7  השלמת מידע לתוך טבלה

  א8  הסקת מסקנות

  9  בנייה של טעון

  9  חשיבה יצירתית
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  חשמלל שיא חדש בביקוש
 
 

  תשובון   
  
 

, חר שתמסרו למורה את חלק אלא.   חלק א וחלק ב:במשימה זו שני חלקים
  .תקבלו את חלק ב

  
  :חלק א

  
  :ו בעיתון שתי הידיעות הבאות פורסמ2000של שנת  הלוהטים ימי הקיץבאחד מ

  
  2ידיעה                                            

  1ידיעה 

  

  
  

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  שיא חדש בביקוש לחשמל  

  
 7,850א חדש של הביקוש לחשמל בישראל הגיע אתמול לשי

זוהי כמות החשמל שכל הצרכנים צרכו . ואט חשמל- מגה
 גם הכמות הגדולה ביותר שחברתו ז. אתמול בבת אחת

אשר כל  אחת כ ובעונהתע ב כיוםהחשמל מסוגלת לספק
 אין עודף של מצב זהב. התחנות פועלות במלוא התפוקה

חברת , ואט-ִאילו גדל הביקוש בעוד כמה עשרות מגה  .חשמל
  .החשמל כבר לא הייתה מסוגלת לספק את כל הביקוש

  
ת תיאלץ חבר, לואט חשמ- מגה7,850 אם הביקוש יעלה על

  . במקומות שונים בארץ* תֹומזּוְיחשמל לעשות הפסקות חשמל 
  

תנתק חברת , כדי שלא לפגוע בתושבים למשך זמן ארוך
 דקות בכל 20-  ל בארץאת הזרם במקומות שוניםהחשמל 

, בשעות היום ינתקו את החשמל בעיקר באזורי מגורים. פעם
ו את החשמל מובן שלא ינתק. ובערב ינתקו באזורי תעשייה

  .לבתי חולים ולמקומות רגישים נוספים
  
   מתוכננות-ת ֹומזּוְי* 

שיא 
הטמפרטורה

  

ל מובירושלים נרשמה את

כלומר , ת שיאטמפרטור

   הגבוהה ביותרהטמפרטורה

ים שנה 112-ב שנרשמה

 מעלות 40.8: האחרונות

  .צלסיוס
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  .3-1ענו על שאלות , לאחר שקראתם את הידיעות שבעמוד הקודם

  
     ? " שיא חדש בביקוש לחשמל" הביטוי משמעותה מ  .1

  :ַהקיפו בעיגול את התשובה הנכונה  
 

  החשמל הגבוהה ביותר שנצרכה עד כה בעת ובעונה אחת כמות   .א  

 שיא חדש בהפסקות חשמל  .ב  

   אחת כמות חשמל יותר גדולה מהכמות עת ובעונהמפיקה ב החשמל חברת  .ג  

 שהצרכנים מבקשים לצרוך    

  ביקוש נמוך לחשמליש  .ד  
   

    
  
  ? גרמה הטמפרטורה הגבוהה לשיא בביקוש לחשמל, לדעתכם, מדוע   .2
 

 .רורי    שימוש רב במכשירי חשמל לק
  

: כגון תשובה המתבססת על דוגמה, כל תשובה הגיונית תתקבל  
 .מאווררים וכדומה/ שימוש רב במזגנים 

 
 
  ?מל לעשות אם הביקוש לחשמל יגדלמה תיאלץ חברת החש, 2על פי ידיעה     .א   .3

     

 עשות הפסקות חשמל יזומותהחברה תצטרך ל       
  
  

 ולא "... חברת החשמל לעשות תיאלץ "ביטויב 2 ידיעהמדוע השתמשו ב  .ב
  ?..."תעשה "

  
   לפגיעהרמותגו( דבר רצוי אינןהפסקות חשמל כי        
  .רהי רק כשאין ברונוקטים דרך זו, )בצרכנים        
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    בארץיקוש לחשמל הבשיאיתרשים עמודות ובו נתונים על  פניכםל   .4
  .2000-1980בשנים   

  
  

  2000 - 1980שנים ב בארץביקוש לחשמל ם בשיאי
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
      
  
  
  

 בשיאי הביקוש לחשמל ללמוד ממנו על השינויים אפשרמה  תארוו יינו בתרשיםַע  
  .המוצגות בובשנים ישראל  מדינתב

  
 .םוהגיע לשיאים חדשי, הביקוש לחשמל בשנים אלו הלך וגדל  
 : או כתב תיאור מפורט  
 ואט- מגה500-גבוה ב 1985-ביקוש לחשמל בשיא בה    

 .1980-בהשוואה ל  
ואט - מגה1230- גבוה ב1990-השיא בביקוש לחשמל ב    

 .1985-בהשוואה ל  
ואט - מגה1800- גבוה ב1995-         השיא בביקוש לחשמל ב

 .1990-בהשוואה ל  
ואט - מגה2250- גבוה ב2000-השיא בביקוש לחשמל ב    

 .1995-בהשוואה ל  
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    . בשנים אלוחשמלשיאי הביקוש ל לשינויים בותאפשרי סיבותי תשציעו ַה    .5

   גידול האוכלוסייה  -  
 

/ שימוש רב יותר במכשירי חשמל בבית : עלייה ברמת החיים  -  
 בתעשייה  

 
תחות הטכנולוגיה הביאה לייצור מכשירי חשמל חדשים התפ  -  

שהשימוש בהם בבית ובתעשייה מעלה את צריכת (רבים   
 ).החשמל  

 
ירדה לעומת / הטמפרטורה הממוצעת בשנים אלו עלתה   -  

חורף / קיץ חם מאוד (שנתית -הטמפרטורה הממוצעת הרב  
 .חימום/ ונדרש יותר קירור ) קר מאוד  

 
 – של קור בחורף פת נוססיבה של חום בקיץ ות אחסיבהג תלמיד שהצי  :הערה  

  ).ת אחסיבהנחשב ( נקודות 3יקבל   

  
  
 להתגבר על הקושי לספק את היכולים לאפשר לחברת החשמל פתרונות ניש ציעוַה  .  6

צריכת , הפקת חשמל, ביקוש לחשמל: תוכלו להיעזר במושגים. ביקוש לחשמלהכל 
  .חיסכון בחשמל, חשמל

  
 חשמלה של יותר חשמל על ידי הוספת תחנות   הפק-  
/ לכבות מכשירים  / חשמלוך בסהאוכלוסייה לחעידוד   -  

 לכבות אורות   
 להעלות את מחירי החשמל  -  
 להמציא מכשירים שצורכים פחות חשמל  -  

  

  
  .ִמסרו למורה את חלק א וקבלו ממנו את חלק ב של המשימה
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  :חלק ב
  

להתגבר על הקושי לספק את ביקושי השיא כל חברת החשמל שבעזרתן תואחת הדרכים 
  .  נוספת בארץ)תחנת כוח(תחנת חשמל היא להקים 

  
יש תחנות המפיקות כמות חשמל . לתחנות חשמל מסוגים שונים יש יתרונות ויש חסרונות

ויש תחנות המפיקות כמות חשמל ,  תחנה המופעלת על ידי שֵרפת פחם-למשל , גדולה
כמו תחנה המופעלת , יש תחנות יקרות לבנייה. נה המופעלת על ידי רוחכמו תח, קטנה

יש תחנות הפולטות . ויש תחנות שבנייתן זולה יחסית, בפחם או באנרגיה גרעינית
  .חומרים מזהמים בכמות גדולה יותר מתחנות אחרות

בשלב זה של המשימה עליכם להשוות בין מקורות שונים המספקים אנרגיה לתחנות 
ולהמליץ לחברת החשמל על מקור האנרגיה המתאים ביותר להפעלת תחנת , חשמל
  .חשמל
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 בין שלושה אמצעים אפשריים השוואהַהשלימו את הטבלה שלפניכם כדי לערוך    .7

   :בארץלהפקת אנרגיה חשמלית 
  

  תחנת חשמל שמקור האנרגיה בה הוא שֵרפת פחם        .א
  םתחנת חשמל שמקור האנרגיה בה הוא מי   .ב
  )אנרגיה אטומית( הוא דלק גרעיני  האנרגיה בהשמקורתחנת חשמל    .ג
  
  

להקטנת אמצעים 
  התוצאות הלא רצויות

תוצאות לא 
  רצויות

נזק לסביבה (
  )ולאדם

כמות החשמל 
שאפשר 
להפיק 

באמצעותו 
  בארץ

 )מעטה/רבה(

מקור 
 אנרגיהה

/ ארובות גבוהות
  מסננים

/פליטת עשן
זיהום 
/ אוויר

פגיעה בנוף

  פחם. א  הרב

בנייה תוך 
  מים. ב  מעטה פגיעה בנוף   התחשבות בנוף

מוגנים הבניית כורים 
 באמצעי בטיחות

פסולת 
 /גרעינית

אם 
מתרחשת 

תקלה 
נפלטת 
קרינה 
יש / מסוכנת

 פגיעה בנוף

   דלק. ג  רבה
  גרעיני

 



  שיא חדש בביקוש לחשמל  - 114 -  

באיזה מקור להפקת אנרגיה הייתם ַמציעים , על סמך הטבלה שמילאתם  . א   .8
  ?   בארץלהשתמש    
  .ַהקיפו בעיגול את התשובה שבחרתם    

               גרעיני  דלק    /מים  /      פחם       
ג יהיו -ותשובות ב ו,  גרעינידלקהתלמיד יכול לבחור בפחם או ב  :הערה  

    .בהתאם לבחירתו  
  
  

ָּפרטו שני שיקולים שבגללם בחרתם במקור האנרגיה שהצעתם בתשובתכם   . ב  
  .לסעיף א  

 
  

 פחם    
     

חשמל גדולה בסיכון  כמות  ממנו להפיקאפשר  :בטיחות  
 .גדוללא 

   בעיית הזיהום באמצעותצמצם את  לאפשר  :    זיהום
 .גבוהות ומסננים ארובות    

       
 דלק גרעיני    

  
     אפשר מכמות קטנה של דלק גרעיני  :תפוקה     

 .ה מאוד גדולחשמלכמות  להפיק      
עיית הבטיחות על ידי בניית אפשר להתגבר על ב  :בטיחות    

  .כורים ובהם אמצעי בטיחות קפדניים    
 

 .או כל שיקול הגיוני ונכון אחר    

 
 חרתם בשני מקורות האנרגיה האחרים בלארטו את השיקולים שבגללם ָּפ  .ג  
  ).שיקול אחד לכל מקור אנרגיה(    

  
       
 מדי קטנה החשמל המופקת באמצעותםכמות : מים  -    

 .אין מספיק מים/ ן תנאים מתאימים כי אי ,בארץ    
 בגלל פליטה של קרינה ןכוסמ :דלק גרעיני  -         
 .רדיואקטיבית במקרה של תקלה           
 .זיהום סביבתי חמור: פחם  -         

 
   .או כל שיקול הגיוני ונכון אחר    
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אם הביקוש לחשמל יעלה על הכמות ,  בתחילת המשימה2כפי שקראתם בידיעה    .9

חשמל לעשות התיאלץ חברת , חשמל יכולה לספק בעת ובעונה אחתהחברת ש
  . אחת הדרכים לפתרון הבעיה היא חיסכון בחשמל. הפסקות חשמל יזומות

  
ובו תנסו , במסגרת שבעמוד הבא עליכם לנסח מכתב שייָשַלח לכל תוָשבי המדינה  

  .לשכנע את התושבים לחסוך בחשמל
  

  :במכתב עליכם לכתוב  
  

  )ַציינו שתי סיבות(ע כדאי לחסוך בחשמל בבית מדו   -  
  

  )ַהציעו שתי דרכי חיסכון(כיצד אפשר לחסוך בחשמל בבית   -  
  

  .בתשובון מכיל רק פרטי מידע נדרשיםשהמכתב   :הערה  
פרטי  את תשובתו בצורת מכתב ולכלול בו את התלמיד נדרש לנסח    

  .המידע  



  שיא חדש בביקוש לחשמל  - 116 -  

  
  
  
  

               
  ______________                                                   תאריך                          

  אל תושבי המדינה                                               
    

  חיסכון בחשמל  : הנדון
  

  ,ים נכבדיםתושב
  

  ?מדוע כדאי לחסוך בחשמל בבית  
  

בחשמל מפחית את הפקת החשמל וכך יהיה חיסכון חיסכון    -  
 .שיחסוך כסף לצרכן ולמדינה, בחומרי דלק  

חיסכון בחשמל מפחית את הפקת החשמל וכך ייפחת זיהום    -  
   .האוויר  

חשמל יכולה לספק בעת ובעונה  החשמל שחברת הכמות    -     
יהיו , ה חשמל באותו הזמןאם נצרוך הרב. מוגבלתאחת 

 .חשמל יזומות שיפגעו בנו ובאחריםהפסקות 
אוזלת וצריך להשתדל לשרוף כמות הפחם בעולם הולכת ו   -  

 .פחות פחם  
 

   :דרכים לחיסכון בחשמל  
  

 כבות מנורות ומכשירי חשמל כשאינם בשימושל   -  
 להקפיד על אטימת הפתחים בעת חימום או קירור הבית    -  
 אם יש,  חשמלמעטלהשתמש במכשירים שצורכים    -  
 דוד שמש:  לדוגמה,שימוש בתחליפים שאינם צורכים חשמל   -  

 
 

 שזה אינו חיסכון שתלוי אף, הנהגת שעון קיץ תתקבל כתשובה  : הערה
         .בהחלטה פרטית  

  __________________  בברכה                                                              

  __________________  כיתה                                                               

  __________________ בית הספר                                                   
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  חשמלל שיא חדש בביקוש
 
 
 
   מחוון   
  
  

 שאלה  ציון
  משקל  מיומנות מספר

5  4  3  2  1  0  

  תשובה סימן   x1  ידעיישום   1
 או ,לא ענה          נכונה 

   בכולשגה

, הבנה  2
תשובה ענה   x1  סינתזה

    מלאה
 תשובהענה 

  חלקית 
  או עמומה

 או ,לא ענה    
   בכולשגה

 הבנת  א3
תשובה ענה   x1  הנקרא

    נכונה 
תשובה ענה 

  חלקית 
  או עמומה

 או ,לא ענה    
   בכולשגה

תשובה ענה   x1 הבנה, ידע  ב3
    מלאה

תשובה ענה 
  חלקית 

  או עמומה
 או ,לא ענה    

   בכולשגה

4*   

הפקה של 
מידע 
, מגרף

תרגום 
מידע 
חזותי 
  למילולי

x1   תשובה ענה
 חלק תאר    מלאה

 או ,לא ענה      מהשינויים
   בכולשגה

, יישום ידע  5
  x1  ניתוח

 תישכתב 
 סיבות

  אפשריות
 סיבה כתב   

 או ,לא ענה     תאחאפשרית 
   בכולשגה

6  

תהליך 
: התיכון
הצעת 

רעיונות 
לפתרון 
  בעיות

x1   שני כתב
פתרון כתב     פתרונות

 או ,לא ענה      אחד
   בכולשגה

  א7

השלמת 
מידע לתוך 

, טבלה
 הבנה, ידע

x1  
תשובה ענה 

נכונה 
 שתשלוב

  התאים

תשובה ענה 
  נכונה 

 שנייםב
  מהתאים

  
תשובה ענה 

רק נכונה  
 באחד מהתאים

 או ,לא ענה  
   בכולשגה

  ב7

השלמת 
מידע לתוך 

, טבלה
 הבנה, ידע

x0.5  
תשובה ענה 

  נכונה 
 התאים שני ב

  

תשובה ענה 
רק נכונה  
באחד 

  מהתאים

 או ,לא ענה    
   בכולשגה
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שאלה   ציון
 משקל  מיומנות מספר

5  4  3  2  1  0  

  ג7

השלמת 
מידע לתוך 

, טבלה
 הבנה, ידע

x0.5   תשובה ענה
 או ,לא ענה          נכונה

   בכולשגה

 **א 8

הפקה של 
מידע 

 ,מטבלה
הסקת 
  מסקנות

x1   תשובה ענה
 או ,לא ענה          נכונה

   בכולשגה

 **ב 8

הפקה של 
מידע 

, מטבלה
, יישום ידע

  נימוק

x1  

תשובה ענה 
שני : מלאה

שיקולים 
מתאימים 

  תשובתו ל
  בסעיף א

  

שיקול רשם 
אחד מתאים 

  לתשובתו 
  בסעיף א

 או ,לא ענה    
   בכולשגה

  **ג8

הפקה של 
מידע 

, מטבלה
, יישום ידע

  נימוק

x1  

תשובה ענה 
שני : מלאה

שיקולים 
מתאימים 
לתשובתו 

  סעיף אב

  

שיקול רשם 
אחד מתאים 

  לתשובתו 
  בסעיף א

 או ,לא ענה    
   בכולשגה

9   

, יישום ידע
, ניתוח

בנייה של 
  ,טעון

חשיבה 
  יצירתית

x2  

שתי רשם 
שתי וסיבות 
דרכים 

לחיסכון 
בחשמל 
בניסוח 
  משכנע

שתי רשם 
שתי וסיבות 
דרכים 

לחיסכון 
בחשמל 

  בניסוח לקוי

שתי רשם 
   או ,סיבות

  סיבה אחת
 דרך אחתו

  או ,לחיסכון
 שתי דרכים

  לחיסכון

  

סיבה רשם 
  אחת 

או דרך 
 אחת

  לחיסכון

 או ,לא ענה
   בכולשגה

  
    .תלמיד שיוסיף הסבר יפסיד נקודה.  התלמיד נדרש לתאר את השינוי4בשאלה   *

 הוא עלול לגרור 7אם התלמיד טעה בשאלה . 7 לתשובתו בטבלה בשאלה 8שאלה על צריכה להיות התאמה בין התשובה   **
יינן בהתאם לתשובתו  יש לצ8אך את שאלה ,  בהתאם למחוון7במקרה כזה יש לציינן את שאלה . 8את הטעות לשאלה   
  .7בשאלה   
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