
שלבים לקידום וביצוע 

תודות

רקע ורציונל

מטרות הפרויקט

המתווה מבוסס על ניסיונן של העיריות פתח-תקוה ואשקלון ואנו מודים להן על שיתוף הפעולה. כמו-כן, 
המלצות רבות המופיעות בכרטיס פרויקט זה מבוססות על פרק האנרגיה בתכנית "תג הסביבה".

תוצאות סקרי מצאי הפליטות העירוניים שנערכו בעיריות החברות במיזם אמנת האקלים של פורום ה-15 
העלו כי מקורם של מרבית גזי החממה הנפלטים במגזר העירייה הוא בצריכת אנרגיה )חשמל( במבני 
הציבור השונים )19%-59% מסך הפליטות(. לאור הממצאים הללו, כמו גם לאור הצורך בהיערכות והסתגלות 
לשינויי האקלים, מגדירות העיריות את תחום ההתייעלות האנרגטית כתחום בו יש לרכז את מירב המאמצים 

להשגת הפחתה ניכרת בפליטות גזי החממה. 

יתרה מכך, התייעלות אנרגטית במבני ציבור מובילה באופן מובהק 
וישיר לחסכון כלכלי משמעותי בהוצאות הרשות המקומית.

להתייעלות אנרגטית במבני חינוך, במיוחד בתי ספר, חשיבות מיוחדת 
הן בשל הפוטנציאל הרב שלהם להפחתה בצריכת החשמל בהם 
והן בתרומתם לקידום מודעות לנושא בקרב ציבור התושבים, דרך 

התלמידים והוריהם וכתוצאה מכך לחסכון גם במגזר זה. 

להפחית את צריכת האנרגיה בבתי ספר.	 
להעלות את המודעות של צוות בית הספר וציבור התושבים לנושא.	 

בהתבסס על ניסיונן של עיריות פתח-תקוה ואשקלון, להלן מספר המלצות על צעדים בהם ניתן לנקוט לצורך 
ביצוע התייעלות אנרגטית בבתי-ספר. יש לציין כי המלצות אלה ניתנות ליישום בדרכים שונות, על-פי בחירת 

העירייה, בהתאם לתקציב, למאפייני העיר ובכפוף לחובת המכרזים.

מינוי אחראי מטעם הרשות לביצוע סקרי אנרגיה בבתי הספר בעיר. . 1

מינוי אחראי בית ספרי בכל בית ספר, עליו תוטל האחריות לקידום המהלך. . 2

עריכת סקר אנרגיה - מטרתו של הסקר הוא זיהוי ומיפוי המקומות והאפשרויות לשימור ולצמצום . 3
באנרגיה על ידי ריכוז מידע ונתונים. כמו-כן, סקרי האנרגיה מאפשרים לקבוע יעדים, להעריך את החסכון 
הצפוי בעלויות, וכן למדוד את השינוי. התקשרות עם חברות המבצעות סקרי אנרגיה היא פשוטה יחסית 

ואינה דורשת קיום מכרז פומבי, כיוון שמדובר במתן שירותי ייעוץ. 
 << רשימת חברות סוקרות אנרגיה מתפרסמת באתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים: 
 תחומי פעילות<חסכון באנרגיה<מידע לבעלי מקצוע<סקרים לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה.

את הסקרים ניתן אף לבצע באמצעות סטודנטים במסגרת שיתוף פעולה עם האקדמיה - ראו כרטיס פרויקט 
"סטודנטים מבצעים סקרי אנרגיה במבני ציבור עירוניים" המופיע בחוברת זו.

הכנסת אמצעים וטכנולוגיות להתייעלות בצריכת אנרגיה:. 4
התקנת מערכות בקרה אשר ימדדו את צריכת החשמל במבנים, לצורך למידת דפוסי צריכת החשמל 	 

בבתי הספר ובכך לסייע לשינוי התנהגות ומעבר לצריכת חשמל מושכלת יותר. בעיריית פתח-תקוה 
למשל, ממונה האנרגיה העירוני חשוף לנתונים אלו וכאשר מתגלה חריגה בנתוני צריכת החשמל הוא 
פונה אל בית הספר ומברר מהו הגורם לחריגה. מומלץ לאפשר גם לאבות הבית ומנהל/ת בית הספר 

להיות חשופים באופן רציף לנתונים אלו, על מנת לרתום גם אותם לתהליך ההתייעלות. 
החלפת נורות באופן הדרגתי - היות שהחלפת כלל הנורות בבית הספר לנורות חסכוניות היא פעולה 	 

יקרה, אשר מוסדות רבים מתקשים לעשותה בבת-אחת, בעיריית אשקלון ניתנה הנחייה כי החלפת הנורות 
תערך בהדרגה, בכל פעם שנורה נשרפת ויש צורך להחליפה. כך, עלויות ההחלפה מצטמצמות ומושגת 

התייעלות אנרגטית בטווח הארוך. מומלץ להטמיע נוהג זה גם כאשר עורכים שיפוצים בבית הספר. 

2012 אוגוסט 
תשע"ב אלול 

התייעלות אנרגטית בבתי ספר
נכתב על ידי: עידית הוד, יועצת סביבה וקיימות לפורום ה-15

להתייעלות  צעדים  לנקיטת 
אנרגטית בבתי-ספר תועלת רבה,

בשל פוטנציאל גבוה לחסכון כספי 
משמעותי בטווח הארוך והבינוני 
והשפעה ניכרת על שינוי דפוסי 
התנהגות בקרב ציבור התושבים.
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ספר בבתי  אנרגטית  התייעלות 

התקנת עזרים טכנולוגיים שונים המאפשרים שליטה על 	 
צריכת החשמל - לדוגמא גלאי נוכחות / קוצב זמן / בקרת 
טמפרטורה / ניתוק אוטומטי של מזגנים ומכשירים חשמליים 

שונים )בהתאם לפעילויות המתקיימות במבנה(. 
בידוד - צביעת הגג, בידוד במעטפת הבניין, הצללה חיצונית 	 

ועוד, המביאים להקטנת קרינת השמש על המבנה ולשיפור 
הנוחות האקלימית בו. יש לזכור כי הכנסת מערכות ואמצעים טכנולוגיים למבני ציבור מחייבת יציאה 

למכרז פומבי. 

במקביל לפעולות אלו, יש לנקוט בפעולות לשינויי התנהגות:. 5
הכשרת אבות בית - הניסיון מפתח-תקוה מלמד כי קיום הכשרות לאבות הבית בבתי הספר על מנת 	 

להעלות את מודעותם לנושא, במטרה להשפיע על התפעול השוטף של המתקנים בבית הספר, הינו 
אפקטיבי ביותר. מומלץ להיעזר בחברה בעלת ניסיון בעבודה זו. 

שילוט - התקנת שילוט בבתי-הספר המופנה לעובדים, מורים, תלמידים והורים, המסביר את החשיבות 	 
שבכיבוי אורות, הורדת עוצמת הקירור של המזגנים, וכדומה. 

הטמעת נהלים פשוטים ופעולות לצריכת חשמל מושכלת - זיהוי מקומות שניתן לחסוך בהם בתפעול 	 
השוטף - ניתוק קולרים לשתייה בחודשי החורף, ניתוק מקררים ביציאה לחופשות ממושכות, טיפול 
קבוע בפילטרים של המזגנים ועוד. יצירת נהלי סגירת בתי הספר בסופי שבוע וחופשות ושימוש מושכל 

בחשמל בשעות הפעילות.  

<< ראו נספח מס׳ 1. 
שינוי נהלי הרכש של העיריות ובתי הספר - יש לוודא כי בעת ההתקשרות עם ספקים וחברות המספקות 	 

טכנולוגיות ואמצעים להתייעלות אנרגטית מוטמעים עקרונות אשר יקלו על העירייה לבצע את ההתייעלות 
בפועל. כך למשל, ניתן להסדיר פרישת תשלומים נוחה אשר תגלם את החזר ההשקעה הצפוי בחסכון 
בחשבונות החשמל, להגדיר בחוזה ההתקשרות אחוזי התייעלות מינימליים המובטחים על ידי הספק ואף 
לקדם שינוי בשיטת הניקוד במכרזים, כך שיגלמו גם את החסכון העתידי בעלויות החשמל. לצורך כך, יש 

לרתום את מנהלי הרכש בעירייה, את הגזברים ואת היועצים המשפטיים. 

יש לציין כי הכשרות והכנת נהלים אינם מחייבים במכרז, אלא רק בפנייה לקבלת הצעות מחיר 
מחברות ייעוץ. 

קידום תכניות חינוכיות משלימות -  בתי הספר שעוברים תהליך של התייעלות אנרגטית מהווים דוגמא . 6
חיובית עבור התלמידים ומשפחותיהם ומהווים כר פורה לעידוד התנהגות מושכלת בצריכת חשמל גם בבית. 
לצורך כך, מומלץ לרתום את מנהל/ת החינוך בעירייה לשילוב תכנית חינוכיות להתייעלות אנרגטית בבתי 

הספר המשתתפים בפרויקט.
להלן מספר רעיונות וכיוונים לתכניות חינוכיות בנושא: 

"נתיב האור" - תכנית חינוכית-חברתית-קהילתית המקודמת על ידי חברת החשמל ומשרד החינוך להתנהגות 	 
בטיחותית ונבונה בסביבה צורכת חשמל, לשימוש מושכל בחשמל וחסכון באנרגיה, לאחריות, למעורבות 
חברתית, למנהיגות צעירה ולאכפתיות. התכנית מתנהלת באמצעות העירייה, דרך מנהלי מחלקות החינוך. 

<< ראו נספח מס׳ 2.
"אנרגיה בראש אחר" - תכנית לימודים מקיפה ביוזמת ובמימון משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה 	 

והמים. התכנית פותחה על ידי צוות המומחים של "למדע" באוניברסיטת תל–אביב-יפו, בשיתוף המנהל 
למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך. מדובר בתכנית המיועדת לטווח גילאים רחב, מגן חובה ועד כיתה ט', בבתי 

ספר בהן ניתנות 4 שעות להוראת מדע וטכנולוגיה. 
<< ראו נספח מס׳ 3.

2012 אוגוסט 
תשע"ב אלול 
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לידיעתכם, החברה למשק וכלכלה 
מציעה מכרז שיפוצים ואחזקה 
לעבודות חשמל, המספק מפרטים 
מעודכנים של כלל הפתרונות 
לביצוע, הספקה והתקנת אמצעים 

להתייעלות אנרגטית. 



תחרות בין בתי-ספר בעיר - ניתן לערוך תחרויות לחסכון 	 
בחשמל בין בתי הספר. למשל, ניתן להפנות את סכומי הכסף 
שנחסכו כתוצאה מההתייעלות האנרגטית אל בתי הספר 
הזוכים בתחרות. כך, תושג התייעלות אנרגטית שתוצאותיה 
יורגשו גם מבחינה כלכלית. לחלופין, בבתי-ספר בנייהול עצמי 

ניתן לקבוע מראש תמריץ או פרס. 

גזבר/ית העירייה, ממונה/ת האנרגיה בעירייה, יועצ/ת משפטי/ת, מנהל/ת מחלקת הרכש, מנהל/ת האגף 
לאיכות הסביבה, מנהל/ת מחלקת חינוך, רכזי/מנהלי החינוך הסביבתי.

בטבלה שלהלן, שנערכה עבור בתי-הספר בעיריית אשקלון, מפורטות עלויות שנגזרו מההמלצות שניתנו לבתי 
הספר שנסקרו, לצד ההחזר הצפוי בחודשים והחסכון הכספי המושג: 

עלות ההמלצה 
להשקעה

החזר צפוי סה”כ התייעלות לשנה
בחודשים

₪20,0004.8 ₪8,000הדרכת עובדים 

 התקנת מונה חשמל
)מחיר ליחידה כולל התקנה(

מיידי-₪550

₪120,0007.2 ₪76,800התקנת מערכת מניה רציפה 

 צביעת גג בצבע מחזיר קרינה
)עבור 500 מטר( 

₪7,000₪7,00012

₪1,20024 ₪2,500התקנת שילוט 

₪2009 ₪150שיפור מנגנוני סגירה )מחיר לדלת(

₪5,200₪4,00017מפסק ראשי )עבור כל המבנה( 

₪1,500₪3,0006מערכות אוטומטיות לתאורת חוץ

₪4,500₪1,50036החלפת מזגנים )למזגן( 

* יצוין כי המחירים נתונים לשינויים בהתאם למגמות השוק וכניסתן של טכנולוגיות חדשות. 

מומלץ להכיר את פרק האנרגיה בתכנית "תג הסביבה" - התייעלות אנרגטית, מרכז השלטון המקומי, דצמבר 2010.

נספח 1: נוהל סגירת מוסד עירוני

נספח 2: תכנית לימודית "נתיב האור"

נספח 3: תכנית לימודית "אנרגיה בראש אחר!"

שותפים אפשריים

 דוגמא להערכת 
עלויות והחזר צפוי 

נספחים

מידע נוסף

ספר בבתי  אנרגטית  2012התייעלות  אוגוסט 
תשע"ב אלול 
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בתחרות בין בתי ספר שקיימה עיריית 
פתח-תקוה, זכה בית הספר "ביאליק" 
בכ-₪1000 למימון אוטובוס לסיור 
לימודי, לאחר שהוכיח צריכת חשמל 
מינימלית, בהתאם לנוהל סגירת בית 

הספר שהופץ.
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 פיתוח מערכות בקרה

 םבמשאבי התייעלותל

 / חגים / שבתות (, ספריה, עירייה)בי"ס, גן, מתנ"ס עירונירת מוסד נוהל סגי

 חופשות/ מועדים 

 סעיפים בלבד 2כולל  –השלב הראשון בשינוי "תרבות הצריכה" 

 מנהל המוסד החינוכי אחראי על צריכת החשמל והמים.  .1

 .הפעל את מה שצריך רק מתי שצריך .2

, לתלמידים ולצוות ההוראה בשעות הפעילות בלבדמערכת החשמל תוכננה לספק תנאי נוחות 

 הפעלת ציוד מחוץ לשעות הפעילות המוגדרות הינה בזבוז אנרגיה ומנוגדת להנחיות.

 כדי לוודא את הנוהל חשוב להדגיש:

 /חופשהאין להשאיר מחשבים פועלים במהלך סוף השבוע .1

 /חופשהאין להשאיר מזגנים מפוצלים עובדים במהלך סוף השבוע .2

 השאיר תאורה בכיתות בשעות בהן אין פעילותאין ל .3

 בלבד. "ללא אלימות "עירתאורת חוץ תפעל בשעות הלילה בלבד במסגרת הגדרות  .4

ימנה המנהל את אב הבית או את אחד העובדים  לחופשה חגים וסופי שבוע כל יציאהב .5

 כאחראי על סגירת המוסד וביצוע נוהל כיבוי כל הציוד במוסד.

אבות סחרור יופסקו בשעה עשר בלילה ולא יחזרו לפעול לפני השעה מערכות מרכזיות ומש .6

 חמש בבוקר בימים בהם יש פעילות.

 :אגף החינוךמחייבת אישור בכתב של מנהל  –כל חריגה מנוהל זה *

  למשל במוסד אקדמי  למטרה מוגדרת – בפעולההשארת מחשב(– remote 

desktop.)או סימולציה שלוקחת מספר ימים לביצוע , 

 .השארת תאורה במבנה מסויים למטרה מוגדרת 

פעם  מומלץ לרשום את מונה המים והחשמל בזמן סגירת המוסד. כאשר חוזרים לעבודה רצוי לרשום

. ההפרש בין המונים יתן תמונה מדוייקת של צריכת ממונה האחזקהנוספת את המונים ולדווח ל

 צריכת אנרגיה שלא תרמה דבר לחווית הלימוד בבית הספר.  - ה"אנרגיה הערפדית"

התושבים רואים ושומעים את הציוד שנשאר העיר, המוסד החינוכי ממוקם בתוך  - וסיףחשוב לה

 .לעבוד ללא צורך בבתי הספר

 

 

 בסיסי אותו יש לקיים בכל יום בו אמור להיות סגור המוסד:    מצ"ב טופס
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 נידן מערכות
 שליטה ובקרה בע"מ

 

 
 פיתוח מערכות בקרה

 םבמשאבי התייעלותל

                    

 תאריך ושעת סגירת המוסד_________________________ דשם המוס

לא  הפעילות הנדרשת                   נושא

 בוצע

בוצע 

 חלקית

בוצע 
בצורה 

 מושלמת

 הערות

     הפסקת כל מעגלי התאורה בכיתות תאורה

     הפסקת כל המזגנים בכיתות מזגנים

     הפסקת מערכת המיזוג המרכזית 

     אוורור טבעי –נות בכיתות פתיחת חלו פסיבי

     איתור דליפות מים במבנה השרותים 

     כיבוי מערכות חימום מים לשתיה 

     הפסקה מסודרת של כל המחשבים במוסד 

     הפסקת כל הציוד הלבן, מכונות צילום, מדפסות 

     )"ברקו"(מדיה ומטול -כבוי מערכות מולטי 

     סגירת בית הספר עםם רישום מונה המי מונה מים

     בחזרה מהחופשה לפני סגירת בית הספר  *

     סגירת בית הספר עם החשמלרישום מונה  מונה חשמל

     בחזרה מחופשה לפני סגירת בית הספר *

 : כל רעיון שאלה ובקשה בתחום דיווח נוסף

 

מנהל להעביר לת הטופס המלא יש א ________________________:  שם ממלא הטופס

 '.פקס האחזקה באמצעות
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נספח 2: תכנית לימודית "נתיב האור"
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אודות נתיב האור

פעילויות
קהילת נתיב האור

נתיב בטוח
בטיחות בשימוש בחשמל

נתיב חכם
מאגר מידע

נתיב חסכן
קיימות

אודות

מי אנחנו
 

תוכנית "נתיב האור" הפועלת בשנת הלימודים תשע"ב בכ-140 רשויות בארץ
(בכ-1,400 בתי-ספר), היא תוכנית חינוכית-חברתית-קהילתית, המחנכת
להתנהגות בטיחותית ונבונה בסביבה צורכת חשמל, לשימוש מושכל בחשמל

וחיסכון באנרגיה, לאחריות, למעורבות חברתית, למנהיגות צעירה ולאכפתיות.
הפקדת האחריות לנושא בידי הילדים כסוכני שינוי לתרבות התנהגות, גם
במעגלים נוספים בחברה כמו: הורים, ילדים צעירים, קשישים ואחרים, דורשת

ידע והבנה של הנושא ומשמעותו לחיינו.
התוכנית יכולה להשתלב בבתי הספר במסגרת "היישוב שלי", לימודי מדעים,
לימודי סביבה - שימור בר קיימא, חינוך לשוני, אמנות, לימודי מולדת חברה

ואזרחות ועוד.
 

את התוכנית יזמה חברת החשמל. היא פותחה על-ידי "מכון יעדים" בשיתוף
משרד החינוך והרשויות המקומיות ופועלת בהצלחה ברשויות ובבתי-ספר

יהודיים וערביים, ממלכתיים, ממ"ד, חרדים, עצמאים וחינוך מיוחד.
 
 

מטרות התוכנית:

להקנות ידע לפיתוח מודעות של נורמות התנהגות נבונה בסביבה צורכת חשמל.  .1
              

2. לחנך לערכים של אחריות, מעורבות חברתית ולעודד מנהיגות בקהילה.
  

3. לעודד התנהגות מושכלת לחיסכון באנרגיה למטרת שימור הסביבה.
  

4.  להבין את הקשר בין התפתחות אורח החיים ותולדות החשמל תוך הבנת חשיבותו לחיי הילדים
בתחומים רבים.

  

יעדים:
1. שילוב חינוך לזהירות וחיסכון באורח החיים הבית ספרי ובתוכניות הקיימות בבית הספר.

 
הכרת רשת החשמל בסביבה הקרובה ואתרים הקשורים להפקתו.  .2

  
3. הקמת סיירת בטיחות ושימוש מושכל קהילתי של מנהיגות יישובית צעירה -  "ילדי נתיב האור".

 
כתיבת אמנה יישובית לבטיחות ושימוש  מושכל בחשמל, בשיתוף הרשות, חח"י, הורים ומחנכים.  .4

 
משימות הסברה קהילתיות וארציות בשילוב אומנויות, תקשורת, דמוקרטיה, איכות סביבה ועוד.  .5
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English عربي

תנאי שימוש באתר | מפת אתר | צור קשר | חוק חופש המידע |  |  | האתר הוקם ומתארח ביחידת ממשל זמין

 דלג לתוכן העמוד
  

 מפת אתר 

חפש

> אנרגיה בראש אחר – לומדים איך לחסוך באנרגיה מגיל צעיר > הודעות הדוברת > אודות המשרד דף הבית

אודות המשרד
הודעות הדוברת

חדשות ועדכונים

יחידות המשרד

מבנה ארגוני

היסטוריה

שרים

מנכ"לים

ספר טלפונים

אנרגיה בראש אחר – לומדים איך לחסוך באנרגיה מגיל צעיר

01/04/2012

מחר ישיקו משרד האנרגיה והמים, אוניברסיטת תל אביב ומשרד החינוך, תכנית חדשה לבתי ספר יסודיים בנושא חיסכון באנרגיה,
במסגרתה יוכשרו מורים רבים מרחבי המדינה

שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו,  ישיק מחר (יום שני 2.4.12) יוזמה חדשה - "אנרגיה בראש אחר" בנוכחות 800 מורים מרחבי המדינה.
במסגרת הכנס השנתי של קהילת המורים למדע וטכנולוגיה בבית-הספר היסודי באוניברסיטת תל אביב.

 
תכנית הלימודים "אנרגיה בראש אחר", נועדה לשנות דפוסי חשיבה והתנהגות בקרב תלמידי כיתות ג-ו ביחס לצריכת האנרגיה. כבר
מהיסודי, יוכלו התלמידים להשפיע על צריכת האנרגיה של מדינת ישראל כאזרחים, וזאת בהתאם למסוגלות העצמית שלהם: הקטנת צריכת
האנרגיה בבית הספר, בבית ובקהילה. הקטנת הצריכה תתבטא בהתייעלות אנרגטית ובאימוץ התנהגויות של חיסכון  באנרגיה. כל זה נעשה
תוך הרחבת בסיס הידע המדעי, הטכנולוגי, והסביבתי של התלמידים באמצעות ניצול מקורות אנרגיה מתחדשים, מכונות, כלים, ומכשירים

ושל מבנים בבית הפרטי ובבית הספר.
 

במסגרת הפרויקט יוכשרו  מורים רבים מרחבי המדינה בקיץ הקרוב. הכשרה זו תכלול ימי עיון, וסדנאות שיועברו על ידי צוות המומחים של
מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי באוניברסיטת תל אביב.

 
להלן פרוט התכנית לפי שנת לימוד:

 
כיתה ג: אנרגיה  

סביבת הלמידה עוסקת במקורות האנרגיה שבהם משתמשים בבית ובבית הספר תוך התמקדות במקורות אנרגיה שמשמשים לתאורה,
לחימום ולהנעה של מכונות. נושא זה מתקשר לשני נושאי לימוד מרכזיים שנלמדים בכיתה ג במסגרת תחומי התוכן "מדעי החומר"

ו"טכנולוגיה": "חשמל בשירות האדם" ו"חומרי דלק".
 

כיתה ד: מים ואנרגיה
סביבת הלמידה עוסקת בממשק שבין מים לאנרגיה. לממשק זה יש ביטוי בכמה היבטים: הפקת אנרגיה ממים בתנועה, הפקת אנרגיה
(ביו-גז) משפכים, המחיר האנרגטי הכרוך באספקת מים לצרכנים. הקשר שבין חיסכון במים לחיסכון באנרגיה. נושא זה מתקשר לנושא המים

שנלמד בכיתה ד במסגרת שלושה  תחומי תוכן: "מדעי החומר", "מדעי כדור הארץ והיקום" ו"טכנולוגיה".
 

כיתה ה: הכול מהשמש
סביבת הלמידה עוסקת בשמש כמקור אנרגיה: הקשר שבין האנרגיה הסולרית לבין מקורות האנרגיה הפוסיליים (חומרי דלק: נפט גולמי, פחם
אבן, גז טבעי) ומקורות האנרגיה המתחדשים (תנועה של מים, רוח). ניצול ישיר של אנרגיית השמש (יישומים תרמו-סולריים ויישומים
פוטו-וולטאיים) וניצול עקיף של אנרגיית השמש (למשל, שימוש בחומרי דלק). נושא זה מתקשר אל תחום התוכן "מדעי כדור הארץ והיקום"

שבמסגרתו עוסקים במערכת השמש בכלל ובשמש כגוף בחלל המייצר חום ואור בפרט.
 

כיתה ו: בית חסכוני באנרגיה
סביבת הלמידה נועדה ליצור אינטגרציה של ידע והתנהגויות שנלמדו בכיתות הקודמות עם ידע חדש שהעתיד להיבנות בכיתה ו לצורך ביצוע
מיזם של בניית בית חסכוני באנרגיה. נושא זה מתקשר אל תחום התוכן "מדעי החומר" שבמסגרתו עוסקים בניצול אנרגיה (חשמלית, אור

וקול) וכן אל תחום התוכן "טכנולוגיה" שבמסגרתו עוסקים בהבניית תהליך תיכון של מוצר.

קבצים להורדה

תכנית הכנס השנתי של מרכז המורים הארצי למדע תשע"ב

    שתף / שמור    גרסת הדפסה
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