
                                      אנרגיה

                                          ודאי שמעתם את המילה "אנרגיה" בהקשרים שונים:       

 אנרגיה, סוגי אנרגיות, מעברי אנרגיה,  -משבר האנרגיה, חיסכון באנרגיה, פצצת       

 יף אנרגיה......אנרגיה אטומית, אנרגיה סולרית, חט      

                                                            אנרגיה משפיעה על חיינו בהיבטים שונים ומגוונים.      

 .כל יצור חי זקוק לאנרגיה כדי להתקיים      

 האנרגיה של האדם ובעלי החיים מסופקת באמצעות אוכל . �

 קרינת השמש .   קת  באמצעותהאנרגיה של צמחים ואצות מסוימות מסופ �

 האור דרושה לתהליך הפוטוסינתזה.  –אנרגיית  �

 .                  כל מערכת מכאנית זקוקה לאספקת אנרגיה כדי לתפקד �

 : דוגמאות

 המופקת מנפט שצבעה  בנזין הוא תערובת  נוזלית המכונית משתמשת בבנזין..1 �

 בעירה פנימית. משמש כדלק למנועי  צהוב בהיר עד כתום. הבנזין �

 מכונת הכביסה משתמשת בחשמל. . 2 �

 כדור הארץ מקבל את עיקר האנרגיה שלו מהשמש בצורת קרינה אלקטרומגנטית.

 השמש והכוכבים המפיקים קרינה משל עצמם, ופולטים אותה לחלל, מקבלים את �

 האנרגיה שהם פולטים מריאקציות מיזוג גרעיני המתחוללות בליבתם. �

 קשה להגדיר את וא אחד המושגים הבסיסיים ביותר במדע.ה המושג "אנרגיה" �

 המושג אנרגיה . �

 ניתן לומר כי אנרגיה היא גודל נשמר,  היכול  לעבור ממערכת אחת לאחרת , ולעבור  �

 המרה מצורה אחת לאחרת.  �

 אנו יכולים לראות, להרגיש ולמדוד את התופעות הנגרמות עקב פעולה כלשהי, ועל �

 נות האנרגיה שגרמה לפעולה.ידי כך לאפיין את תכו �

�  
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 המושג: "אנרגיה"  משמש אותנו בתיאור של תהליכי שינוי שונים  ומגוונים �

 המתרחשים בטבע:   �

  .גוף נופל, נר בוער, נורה נדלקת, אור נבלע בקולט שמש, כוס תה חמה מתקררת ועוד�

 יםברור שתהליכים אלו שונים מאוד זה מזה ומעורבים בהם גורמים ומערכות שונ �

 לחלוטין. �

 אם כן, האם אפשר לתארם האם קיים מכנה משותף לכל התהליכים שהוזכרו? �

 באמצעות מושג אחד?  �

 החלו להתעמק בצורות השונות בהן מופיעה 11למעשה, רק באמצע המאה ה  �

 האנרגיה, ובהמרות מצורת אנרגיה אחת לשנייה. �

 אחד המדענים שהובילו בהבנת המושג "אנרגיה" �

 .  האנגלי : ג'יימס ג'ול הפיסיקאי היה �

                          ג'ול הניח  למשקולות ליפול מגובה מסוים,  ותוך כך �

 בתוך גליל מלא בנוזל צמיג.  שהסתובב לאט להניע גלגל חתירה�

 גלגל החתירה בחש את הנוזל ולאחר זמן נמצא כי הטמפרטורה של הנוזל עלתה.  �

 יית הטמפרטורה של נוזל לא רק באמצעותכלומר: הוא הראה שאפשר לגרום לעל  �

 חימום אלא גם באמצעות תנועה של הגלגל.   �

 , הראה ג'ול שקיים קשר בין  חום לזרם במעגל חשמלי. 1481-עוד לפני כן, ב �

 ג'ול הניח שאם יש פעולות שונות הגורמות לאותה תוצאה, כנראה שיש ביניהן קשר.�

 שאפשר לתאר את כל אותם תהליכים הגילוי של ג'ול הוביל את המדענים למסקנה, �

 שיכולים לגרום להתחממות בעזרת מושג אחד: "שינוי באנרגיה".  �

 הניסוי שערך נחשב היום לאחד מהניסויים הקלאסיים שעזרו לעצב את הידע המדעי, �

 והיה פורץ דרך בתחומו. �

  ול.את יחידת האנרגיה והעבודה על שמו: ג'עולם המדע כיבד את ג'ימס ג'ול ,  וקבע  �

 יחידה נוספת לאנרגיה מכונה: קלוריה. �
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�  

  חוק שימור האנרגיה:  �

 ניסויים מבוקרים מצביעים על כך ש: הכמות הכוללת של אנרגיה ביקום  נשמרת �

 גם בכל מערכת סגורה ,כמות האנרגיה הכוללת נשמרת קבועה. קבועה.�

 אנרגיה לא נעלמת ,ולא נוצרת "יש מאין" = לא נוצרת פתאום מכלום .�

 כל תהליך שבו "יורדת" או "עולה" כמות מסוימת של אנרגיה מסוג מסוים, "עולה" ב �

 או "יורדת" במקומה אנרגיה או אנרגיות מסוג אחר באותה הכמות בדיוק. �

�  

 סוגי אנרגיה: מאפיינים ודוגמאות  

 אנרגית גובה ,  ,אנרגיה של גוף נע, אנרגיית חום,  אנרגיית קול ,  אנרגיית קרינה �

 קפיצית ,   אנרגיה חשמלית,   אנרגיה כימית,  אנרגיה גרעינית . אנרגיה   �

�  

                                              מאפיין: תנועה/מהירות של גוף -אנרגיית תנועה@  �

אנרגיה המתארת שינוי במצב התנועה של גוף. לכל  –אנרגיית תנועה )אנרגיה קינטית( 

                                                         תנועה.גוף הנמצא בתנועה יש אנרגיית 

   .יש אנרגיית תנועה  -לאבן נעה, לרוח   למכונית נעה  לאדם ההולך   למטוס טס

                                                              אנרגיית התנועה של גוף נקבעת  על ידי :מסתו ומהירותו.

                                                                     טמפרטורה של גוף : מאפיין– יית חוםאנרג@ 

                                                             לסיר, למים ולאוויר. אנרגיית חום עוברת מן הלהבה. 1

                                                כתוצאה מכך. לאוויר ומתקררת   כוס תה חמה מעבירה אנרגיה. 2

                                                                                              . היא אחת הדרכים לקירור הגוףהסביבה,  אלינו אנרגיית חום מגופמעבר . 3

                                                     .פליטה של קרינהמאפיין: בליעה או  - אנרגיית קרינה@ 

 , וכו'UVאור נראה, קרינת על סגול   ,  Xקרינה הנפלטת ממקורות שונים:  גלי רדיו, קרני 
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 כל אלה -השמש מאירה את כדור הארץ,  נורה מפיצה אור,  נר דולק, מיקרוגל �

 פולטים אנרגיית קרינה.  �

 נה הנושאת את אנרגיית הקרינה, נראית לעין. החלק הנראה לעיןלא תמיד הקרי �

 מתוך אנרגיית הקרינה נקרא אנרגיית אור. �

  מאפיין:  תנודות בתוך חומר -אנרגיית קול@ 

 הקול הוא תנודה של חלקיקי חומר, העוברת מחלקיק לחלקיק. הקול אינו עובר בריק.

 לגלי הקול יש אנרגיה.

  .זיקה הבוקעת ממערכת סטריאו, צפירה של מכוניות, קולו של השופר מודוגמאות:              

 מאפיין: גובה של גוף. -אנרגיית גובה@ 

 לגוף הנמצא בגובה יחסית למישור  יחוס מסוים, ופועל עליו כוח הכובד יש אנרגיית גובה.

 למטוס המרחף מעל הקרקע, לספר המונח על שולחן יש אנרגית גובה.

 את כמות אנרגיית הגובה של גוף: משקלו וגובהו. שני גורמים קובעים

 מאפיין: צורה של גוף – אנרגיה  קפיצית@ 

  .לגומייה מתוחה, לקפיץ מתוח או מכווץ, לסרגל מכופף, יש אנרגיה קפיצית )אלסטית(

 זרם חשמלי -: מאפיין מיקום מטעניםאנרגיה חשמלית@ 

 כשאנו מפעילים אותם.  -ר זרם חשמלי עובר בתנור חימום,  בנורה חשמלית, במקר

 אלה הן דוגמאות לאנרגיה חשמלית הנישאת על ידי הזרם החשמלי. 

 מאפיין: הרכב/ מבנה של חומרים מהם עשוי גוף  -אנרגיה כימית@ 

 אנרגיה כימית  –בקשרים בין אטומים או מולקולות ) = שמורה(אנרגיה כימית אצורה 

 בתגובה בין חומרים.  משתחררת

 , ערמת פחם , דלק , נפטגז בישול , עץ נשרף: רגיה כימיתלאנ דוגמאות

 גם בתהליכים המתרחשים  בגופם של יצורים חיים משתתפת אנרגיה כימית. 

 וחלבונים. בתרכובות מזון שונות אגורה אנרגיה כימית. למשל: שומנים, פחמימות

 בגרעיני האטומים.מאפיין: שינויים  – אנרגיה גרעינית@ 
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 המרות אנרגיה

 כל נושא האנרגיה מתרכז סביב המרות האנרגיה,  מצורה אחת לאחרות.  �

 המרה פירושה: החלפת דבר בדבר אחר. �

 :אותדוגמ �

 מותחים משקולת התלויה על קפיץ ומשחררים.: נתאר מצב שבו קפיץומשקולת . 1 �

 ניתן לציין רצף של המרות אנרגיה המתקיימות בתהליך: �

 למשקולת סוגי אנרגיה שונים בזמנים שונים, שמתחלפים  זה בזה: אנרגית גובה,    

 ת.אנרגית תנועה ואנרגיה קפיצי   

 .ת חוםיולאנרגי, קול  אנרגיית אורמומרת ל חשמלית : אנרגיהטלוויזיה. 2

 .: אנרגיה כימית מומרת לאנרגית חום ולאנרגית תנועהמכונית. 3

 

 .וף לגוףאנרגיה יכולה לעבור מג@ 

 באותו זמן עבור המרה ) להשתנות מסוג לסוג( אנרגיה מסוג אחד יכולה ל@ 

 לשני סוגי אנרגיה או ליותר משניים.

 

   ? "בזבוז אנרגיה" מהו�

 מערכת או המרת אנרגיה כל תהליך המתקיים בטבע כולל מעבר אנרגיה בין חלקי�

 גיה הופך : בכל המרת אנרגיה מסוג אחד לשני חלק מהאנר  מצורה לצורה.�

 בלתי ניתן לניצול.  �

 דוגמה: מקדחה חשמלית או מכאנית: חלק מהאנרגיה מומר לאנרגית חום .�

� 

 מקורות אנרגיה מתכלים או מתחדשים.  

 כאשר מדברים על מקורות אנרגיה לשימוש האדם,  יש להפריד בין : �

 ים.מקורות אנרגיה מתכלים )שיספיקו לזמן קצוב(, לבין מקורות אנרגיה מתחדש �
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 נכללים אותם מקורות אנרגיה הנחצבים )נגמרים( מתכליםמקורות אנרגיה בשם  �

 מקליפת כדור הארץ. ביניהם ניתן לכלול את הנפט הגולמי, הפחם, הגז הטבעי,  �

 והאורניום המשמש כדלק לכורים גרעיניים. קיימת הטעיה של אלו הטוענים כאילו דלק �

 ביקוע גרעיני הוא מקור אנרגיה מתחדש. �

 ום בעיית "משבר האנרגיה" אינה נראית לציבור הרחב כבעיה דוחקת. זאת למרותכי �

 שאנו יודעים שמשאבי כדור הארץ מוגבלים )!( �

 היא שהוא אינו נגמר, וכן שאינו גורם נזק מתחדש מקור אנרגיהההגדרה של �

 לסביבה, כך שניתן להשתמש בו ללא מגבלות.�

 מסה,  אנרגיית הרוח, המרה ישירהבין המקורות המתחדשים ניתן למנות את הביו�

 של אנרגיית השמש לחום, המרה ישירה של אנרגיית השמש לחשמל )תאי שמש(, �

 החלק הארי בפלח האנרגיה הבלתי מתכלה )שימוש -אנרגיה הידרואלקטרית�

 באנרגיה האצורה נפילת/זרימת מים( , אנרגיה גיאותרמית, וכו'. �

 סביבה, אך גם להם השפעה שלילית מעברמקורות אלו נחשבים "ידידותיים" יותר ל

 לפגיעה בנוף )שמשותפת למרבית מקורות יצירת חשמל.

 

 מה הקשר בין אנרגיה לסביבה בה חי האדם?

 האדם בפעולותיו משפיע על הסביבה בה הוא חי.  השפעה זו ניכרת במיוחד בתקופה �

 ביבתי.  המודרנית, בה צריכת אנרגיה מוגברת גורמת לדלדול משאבים,  וזיהום ס �

 כל מתקן להמרת אנרגיה לצרכי האדם מבצע אינטראקציה עם הסביבה. כתוצאה מכך �

 יכולות להתרחש השפעות שונות על האוויר, המים, האדמה, ובעקיפין או ישירות על �

 היצורים החיים. �

 קיימים היבטים שונים אליהם ניתן להתייחס עבור השפעות אלו: משך זמן ההשפעה,  �

 .סוכנת לבריאותמאסטטית ועד ממי, גלובלי ומידת ההשפעה החל מקו טווח ההשפעה: �
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 ייצוגים גרפייםהמרות אנרגיה: 

 

 נהוג לסמן המרות אנרגיה במלבנים ובחיצים.

 

 . מכונית נוסעת.1

 

 

 

 

 . רדיו המחובר לשקע ומנגן.2

 

 

 

 

 . טוסטר= מצנם.3

 

 

 

 .. נר דולק8

 

 

 

 

 .ותפנס כיס עם בטרי. 5
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 ייצוג גראפי. -חוק שימור האנרגיה

 ולא הולכת לאיבוד. -כי אנרגיה לא נוצרת משום כלום, כך סתםנזכיר 

 היא יכולה לשנות צורות ולעבור בין גופים, אך הכמות הכוללת במערכת סגורה

 נשמרת.

 האנרגיה בצורת "עוגה".  סך כלבייצוג הגראפי מתארים את 

 יש לגוף ) ציפור, זרעי שקדים, מטוס...( ברגע נתון מהוויםסוגי האנרגיה השונים ש

 את "פלחי העוגה" על פי חלקם היחסי. 

 .נשמט מגובה מסוים ביחס לרצפה, ממצב מנוחה  צרור מפתחותדוגמה: 

 ניתן לאפיין רצף אין סופי של מצבים מרגע האחיזה ועד לרגע הפגיעה של@ 

 המפתחות בקרקע.

 "מסע" של הצרור.ניבחר לתאר כמה נקודות ב

 נפילה: לצרור יש רק אנרגיית גובה.רגע לפני ה@ 

 מרגע שחרור האחיזה, אנרגיית הגובה של הצרור ) המאוחד( תלך ותקטן, ובו@ 

 .זמנית, אנרגית התנועה שלו תלך ותגדל

 @ רגע לפני הפגיעה ברצפה תהייה אנרגיית התנועה מקסימאלית .

 .האוויר ר לאנרגיית חום, בשל החיכוך עםתוך כדי התנועה ,חלק מאנרגיה יומ@ 

 @ בעת המפגש עם הרצפה : המרה משמעותית לאנרגית חום ואנרגית קול.

 נדגים בגרף שני מצבים אקראיים ברצף .

 רגע מסוים בזמן הנפילה..  2  . לפני הנפילה.1

 עיקר האנרגיה במצבים אילו הוא בצורה של אנרגיית גובה ואנרגיית תנועה.

 . בהירואת אנרגיית התנועה ב        כהה אפור אנרגיית הגובה בגוון נסמן את

                                                        

 .נפילהלפני ה .1

בצורה  111כל  % 

 .של אנרגיית גובה

 .תוך כדי נפילה,. נקודה ברצף 2

חלק מאנרגית הגובה הומר 

 .לאנרגיית תנועה
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  ואנרגיה תרמית חום טמפרטורה     

 )בטמפרטורה גבוהה יותר(  הוא אנרגיה העוברת בין גוף חם יותר חום

 ף קר יותר )בטמפרטורה נמוכה יותר(.לבין גו

 הטמפרטורה קשורה לתנועת החלקיקים בחומר:  לכל חלקיק חומר 

 יש מהירות ויש אנרגיית תנועה.

   היא מדד לאנרגיית התנועה הממוצעת של החלקיקים בחומר: טמפרטורה

 ככל שאנרגיית התנועה גדולה יותר, הטמפרטורה גבוהה יותר. 

 של  החלקיקיםוהקשר ם כל אנרגיות התנועה היא סכו אנרגיה תרמית

 בגוף. המיקרוסקופיים

 נהדרכי המעבר של אנרגיית חום: הולכה, הסעה, קרי

 מעבר חום בגוף באמצעות תנודות חלקיקי החומר בלבד.  : הולכה

 האנרגיה מועברת באמצעות התנגשויות חלקיקי החומר בחלקיקים שלידם.

 צעות תנועת החומר: מעבר חום בגוף )גז או נוזל( באמ : הסעה

 זרימה של גושי חומר )לא באמצעות תנועה של חלקיקים בודדים( 

 מעבר אנרגיית חום מגוף אחד לגוף שני באמצעות גלים, : קרינה

 גם ללא צורך בתווך של חומר.

 

    אספקת חום לא תמיד מעלה את הטמפרטורה.

 מפרטורה. תוספת חום יכולה לגרום לשינוי מצב צבירה בלי להעלות את הט

  –במהלך המעבר בין מצבי הצבירה, כאשר גוף קולט חום או פולט חום 

 והטמפרטורה לא משתנה. , מהירות החלקיקים אינה משתנה

 כאשר מצב הצבירה של חומר משתנה, משתנה סידור החלקיקים, הכוחות

 הפועלים ביניהם ואופן תנועתם. 

 כמות החום הדרושה כדי לשנות מצב צבירה 

 ובנקודתדת ההיתוך והקיפאון בנקו

 חום כמוסהרתיחה והעיבוי מכונה: 
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