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 ___ _______ _____  ה/שם התלמיד                    מצגת: בתי הזיקוק בחיפה

 

 קצת היסטוריה: מה גרם לבריטים להקים בלב אזור מפרץ חיפה את המרכז .1

 התעשייתי הגדול ביותר שלהם במזרח התיכון?

_ _______________________________________________ ___________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 . השלימו: בתי הזיקוק יועדו להיות ______________  התעשייה באזור. 2

 זה נחל עבר דרך שטח מפעלי הזיקוק? ________________________________ . אי3

 לשם מה נוצלו מי הנחל?

 . השלימו: במלחמת העולם השנייה שימשו בתי הזיקוק להספקת דלק עבור 4

 גרמני,  קילהכוחות הבריטים וה _______________  במלחמתם כנגד הציר: האיט

 ואף ספגו הפצצות במשך שנתיים.

 באיזו שנה עברו בתי הזיקוק לידיים ישראליות? _______________ . 5

 . סביב בתי הזיקוק הוקמו מפעלי תעשייה שונים הניזונים מחומרי הגלם 6

 8המופקים בו. מה מייצרים בכל מפעל? שקופית 

 מל אולפינים רכ א. 

 _______________________________________________________ ___________________ 

 ______________________________________________  פטרוכימיהתעשיות   בב. גדי

 ג. גדות תעשיות ביוכימיה

 __________________________________________________________________________ 

 ד. דשנים וחומרים כימיים

_______________________________ ___________________________________________ 

 ה. חיפה כימיקליים  ______________________________________________________ 

 ו. שמנים בסיסים חיפה: __________________________________________________ 
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 9 קופיתי הזיקוק בחיפה? ש הי כמות הנפט שמזוקקת ביום בבת. מ7

 __________________________________________________________________________ 

 13. מהי התאוריה המקובלת להיווצרות הנפט? שקופית 8

 __________________________________________________________________________ 

 _______ ___________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

____________________________________ ______________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 14במצגת מוזכרת הכנת משקאות חריפים בכפר ברומניה.  שקופית  .9

 התהליך המתואר מכונה: ______________________ 

 

 , בחרו באפשרויות הנכונות:16. מגדל הזיקוק: שקופית 10

 יותר,  א. קל /  ב. כבדככל שלחומר יש יותר אטומי פחמן, החומר: 

 יותר.   א. גבוהה / ב. נמוכהונקודת הרתיחה שלו : 

 עיקרון זה משמש אותנו בתהליך הזיקוק הראשוני בו מפרידים את הנפט  

 לחומרים שונים.

 

 :  השלימו  -17. שקופית 11

 ___ __ק ל ________ מגדל הזיקוק מחול

 מוקפדת, המתאימה לנקודת  בכל קומה שוררת _________________

 _______________ של החומר שרוצים להפריד.  -ה
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 17-18שקופיות   -: שלבי הזיקוק12שאלה 

 

1.   ______________________________________ ____ _______________________________ 

_________ ________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

2 __________________________________________________________________________ . 

 _________________________________________ ___________________________________ 

3 _________________________________________________________________________ . 

4 _________________________________________________________________________ . 

________________________________________________________________ ____________ 

 ____________________________________________________________________________ 

5 . _________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 _________ ___________________________________________________________________ 

 

 : התבוננו בתרשים ה"עוגה", המתאר את פילוג המוצרים מסך21. שקופית 13

 המוצרים שמפיק בית הזיקוק, ורשמו את שמות שלושת המוצרים העיקריים. 

 __________________________________________________________ __________________ 

 . במפעל בתי הזיקוק קיימים צינורות רבים. קיימת שאיפה להחליף את רוב14

 הצנרת, מעמדה תחתית לעמדה עילית. מה היתרון שבדבר?

 ____________________________________________________________________________ 

 _______________________________________ ____________________________________ 

 קבוצות חומרים מזהמים המוזכרים במצגת. קראו את ההסברים 3. רשמו 15

 לכל אחד מהם.

 ___________________________________________________________________________ 
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 ת טמפרטורות הרתיחה שבצו את שמות החומרים וא 

 

 

 מגדל זיקוק 
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