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קטע מידע: מקורות אנרגיה  

אּורַנְיּום 
אורניום הוא חומר המצוי בסלעים. קיימים מרבצים 
רבים מאוד של אורניום בכל העולם. אורניום הוא 
בעולם  האורניום  כמות  מתכלה.  אנרגיה  מקור 
עתידה להספיק למאות שנים. משתמשים באורניום 
למשל בכורים גרעיניים, והאנרגיה המתקבלת שם 
משמשת להפקת אנרגיה חשמלית. הפקת אנרגיה 
רדיו–אקטיבית  ביצירת פסולת  מאורניום מלווה 
מאוד  ומסוכנת  מזהמת  קרינה  לפלוט  שעלולה 

לסביבה.

פחם אבן
פחם אבן הוא חומר דלק מוצק בצבע שחור. הפחם 
נוצר לפני מיליוני שנים מצמחים ששקעו לקרקעית 
מן  פחם.  במכרות  כורים  הפחם  את  ביצות.  של 
הפחם מפיקים חום באמצעות שרֵפתו. פחם האבן 

הוא מקור אנרגיה מתכלה. 

מרבית פחם האבן משמש מקור אנרגיה בתחנות 
חשמל ברחבי העולם. תעשיות כבדות של ברזל 
ופלדה מחממות את תנורי ההיתוך שלהן באמצעות 
חומרים  של  בפליטה  מלווה  פחם  שרֵפת  פחם. 

שעלולים לזהם את הסביבה.

מקורות אנרגיה

בפרק זה תרחיבו את הידע שלכם על אודות מקורות האנרגיה שבהם משתמש האדם 
ותכירו את החסרונות ואת היתרונות שיש לכל אחד מהם.

לפניכם קטעי מידע קצרים אשר ישרתו אתכם בביצוע משימות 3-1 )ראו בהמשך(. 
במידת הצורך פנו למקורות מידע נוספים.
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נפט גולמי
נוזלית סמיכה ושחורה  נפט גולמי הוא תערובת 
של חומרי דלק. מפיקים נפט גולמי משדות נפט 
שמצויים במעמקי הקרקע )יבשה( ובקרקעית הים. 
הנפט הגולמי נוצר לפני מיליוני שנים משרידים של 

בעלי חיים שמתו ושקעו בקרקעית הים.

את הנפט הגולמי מפרידים בבתי הזיקוק לחומרי 
הדלק כגון: מזוט, סולר, בנזין, קרוסין ועוד. מחומרי 
הדלק האלה מפיקים חום באמצעות שרֵפתם. נפט 
חומרי  שרֵפת  אנרגיה מתכלה.  מקור  הוא  גולמי 
הדלק מלווה בפליטה של חומרים שעלולים לזהם 
ומוצריו  הגולמי  הנפט  של  הובלה  הסביבה.  את 
עלולה אף היא לגרום לזיהום מים ולזיהום יבשה 

כאשר יש דליפות למיניהן. 

שמופקים  הדלק  חומרי  של  העיקרי  השימוש 
מנפט גולמי הוא להפעלת כלי תחבורה. בתעשייה 
משתמשים בחומרי הדלק הללו להפעלת מכונות 
אנרגיה  מפיקים  מזוט  הדלק  מחומר  ולחימום. 

חשמלית. 

רוח
רוח היא מקור אנרגיה מתחדש. הסיבה להיווצרותה 
של רוח היא התחממותם הלא אחידה של אזורים 
השמש.  קרינת  עקב  הארץ  כדור  פני  על  שונים 
כתוצאה מכך אזורים שונים באטמוספרה מתחממים 
אף הם במידה שונה. ההבדלים בטמפרטורות האוויר 
גורמים ליצירת הבדלים בלחץ  באזורים השונים 
אוויר שגורמים לתנועה של אוויר ממקום למקום. 

תנועה זו היא הרוח. 

משתמשים ברוח להנעת טורבינות רוח. בישראל 
יש כמה אזורים )כמו למשל ברמת יודפת, בגולן 
ועוד( שבהם הוקמו טורבינות רוח להפקת אנרגיה 
חשמלית. החשמל המופק מוזרם לרשת החשמל 
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מים בתנועה
מים הם מקור אנרגיה מתחדש. 

בעקבות קרינת השמש, מים שעל פני כדור הארץ 
מתאדים, עולים אל האטמוספרה, מתעבים והופכים 

לעננים. 
העננים מורידים משקעים אשר שבים וממלאים את 
מאגרי המים. מים זורמים ממקום גבוה לנמוך. למים 
הזורמים יש אנרגיית תנועה המנוצלת לסיבוב גלגל. 
מים הזורמים בנהרות ובמפלי מים מהווים מקור 

אנרגיה. 

כיום, לרוב משתמשים במפלי מים טבעיים להפקת 
אנרגיה חשמלית. במקומות עשירים במים )נהרות 
סכרים  מקימים  מפלים,  בהם  שאין  ואגמים(, 
ומנצלים את נפילת המים להנעת טורבינות של 

תחנות החשמל. 

ניצול אנרגיית התנועה של המים אינו גורם לזיהום 
לפגוע  עלולה  סכרים  הקמת  אולם  הסביבה. 
בסביבות חיים של יצורים חיים. תקלות בסכרים 
וליצירת שיטפונות  עלולות לגרום לפריצת מים 

שעלולים למחוק יישובים.

הארצית. השימוש בטורבינות רוח נקי מאוד אך הפיזור של טורבינות הרוח על פני 
שטחים נרחבים עלול לפגוע בנוף. למרות הפיזור הגדול של טורבינות הרוח אפשר 

להשתמש בשטחים שסביבן וביניהן לגידולים חקלאיים. 
אי אפשר להקים טורבינות רוח בכל מקום. 

הקמת טורבינות רוח נעשית רק במקומות שבהם נושבות רוחות קבועות.
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אנרגיה מהשמש
אנרגיה מהשמש מגיעה כל הזמן אל כדור הארץ 
באמצעות קרינה. כמות האנרגיה המגיעה אל כדור 
הארץ גדולה פי כמה אלפים רבים מכמות האנרגיה 
הדרושה לקיומו של העולם כולו. אנרגיית הקרינה 

מהשמש ידועה גם בכינוי אנרגיה סולארית. 

כמו בכל כוכב אחר, גם מקור האנרגיה של השמש 
מיליארדי  בעוד  יקרה  הדבר  אך  ומתכלה  הולך 
שנים. בהשוואה למשך החיים של בני האדם, זהו 
פרק זמן עצום ולכן מתייחסים לשמש כאל מקור 
נקי  אנרגיה מתחדש. השימוש באנרגיית השמש 
ואינו כרוך בפליטה של חומרים שעלולים  מאוד 

לזהם את הסביבה.

אפשר לקלוט ולנצל את אנרגיית השמש באמצעות 
קולטי שמש. כמעט בכל הבתים בישראל מותקנים 
קולטי שמש לניצול אנרגיית השמש לחימום מים. 
במקומות אחדים מותקנים בבתים, בעמודי תאורה 
שמש  תאי  הקרויים  מתקנים  שונים  ובמכשירים 

לקליטת אור השמש להפקת אנרגיה חשמלית. 

הפקת אנרגיה חשמלית לבית מאנרגיית השמש היא 
עדיין יקרה כיום, אולם היא הופכת לזולה יותר ויותר 
ובעתיד נראה טכנולוגיות חדשות - זולות בהרבה 
מאלה של היום, אשר יהפכו את הפקת החשמל 
חשמל,  להפקת  עיקרי  למקור  השמש  מאנרגיית 

בקנה מידה ביתי ובקנה מידה ארצי ועולמי. 
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גז טבעי 
תערובת של גזים שהעיקרי בהם הוא ֶמָתאן. הגז 
הטבעי חסר צבע וריח. בדומה לנפט הגולמי, הגז 
נוצר לפני מיליוני שנים משאריות של מיני צמחים 
ובעלי חיים. הגז הטבעי הוא חומר דלק  זעירים 
גז טבעי  ומפיקים ממנו חום באמצעות שרֵפתו. 
הוא מקור אנרגיה מתכלה ובעקבות שרפתו נפלטים 

חומרים שעלולים לזהם את הסביבה.

טבעי  בגז  משתמשות  מסוימות  חשמל  תחנות 
להפקת אנרגיה חשמלית; בתעשייה משתמשים 
בגז טבעי כמקור אנרגיה להפעלת מכונות; אפשר 
להשתמש בגז טבעי כחומר דלק להנעת כלי תחבורה 

)בהתאמה של המנועים(.

בקידוח המכונה תמר–1 )כ–90 ק"מ ממערב לחיפה( 
גז טבעי, שלפי אחת  גדולות של  כמויות  התגלו 
ההערכות יספקו את תצרוכת הגז של ישראל ל–50 

שנה בקירוב. 

אנרגיה גֵיאֹוֶתרְמית
המקור של אנרגיה גיאותרמית הוא מהחום הרב 
הנפלט מתוך השכבות הפנימיות של כדור הארץ. 
אנרגיה גיאותרמית מתגלה במיוחד באזורים שיש 
)למשל, התפרצות של הרי  געשית  בהם פעילות 
געש, רעידות אדמה, גייזרים(. מקומות בעולם שיש 
בהם פעילות געשית הם למשל איסלנד, איטליה, 

מערב ארצות הברית, יפן, מקסיקו וניו זילנד. 

גורם  הארץ  כדור  מתוך  הנפלט  הרב  החום 
להתחממות של מי תהום ולפריצת קיטור )אדי מים 
המתפרצים בלחץ רב(. השימוש העיקרי בקיטור 
שנפלט באזורים אלה הוא להפקת אנרגיה חשמלית. 
אפשר גם להוביל את המים החמים בצינורות לבתים 
ולמפעלי תעשייה ולנצל אותם לחימום וגם ליצירת 
קיטור. הנזק לסביבה הוא מזערי ביותר, אם בכלל. 

אוניברסיטת תל–אביב | המינהל למדע וטכנולוגיה | משרד האנרגיה והמים
37



אוניברסיטת תל–אביב | המינהל למדע וטכנולוגיה | משרד האנרגיה והמים

ש
מ

ש
מ

ה 
רגי

אנ
ת 

רו
קו

מ

אנרגיה גיאותרמית

נפט גולמי

פחם אבן

אנרגיה מהשמש

מים בתנועה

ביומסה

אורניום

גז טבעי
רוח

ביו–מסה: אנרגיה מן החי
)יצורים חיים: צמחים  כל חומר שמקורו מן החי 
ובעלי חיים( יכול לשמש כמקור להפקת אנרגיה: 
עץ, אשפה, גזם, עודפי חקלאות, הפרשות פסולת 
של בעלי חיים )זבל פרות, זבל לולים, זבל של בני 
אדם, שפכים(. למקור אנרגיה זה קוראים ביו–מסה. 
ביו–מסה נחשבת למקור אנרגיה מתחדש כי הפסולת 

נוצרת כל הזמן. 

אפשר להפיק אנרגיה מביו–מסה בדרכים אחדות: 
באמצעות שרפה של ביו–מסה מפיקים חום )למשל, 

שרפה של גזם עצים(. באמצעות התססה של 
ביו–מסה מפיקים אתנול שיכול לשמש כחומר דלק; 
באמצעות פירוק ביו–מסה על ידי חיידקים מפיקים 
להפקת  מנצלים  שאותו  )ביו–גז(  ֶמָתאן  הגז  את 

חשמל.

השימוש בביו–מסה כמקור אנרגיה מקטין את הצורך 
לאחסן פסולת באתרים לאיסוף פסולת )מזבלות(.
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