שער שלישי

אנרגיה בכבישים
לצרוך פחות באותן נסיעות
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רגע לפני שמתחילים
הגיע הזמן להחליף את
המכונית המשפחתית.

מדוע
להחליף?
הרי רק לפני
שנתיים קנינו
אותה.

נכון ,אבל המכונית
שלנו גדולה מדי
לצרכים שלנו וחוץ
מזה היא "זוללת"
יותר מדי דלק!

דיון
•למה הכוונה במשפט "המכונית שלנו גדולה מדי לצרכים שלנו"?
•למה הכוונה בביטוי היומיומי "זוללת יותר מדי דלק"? הביאו דוגמה.
•לו הייתם עתה בבית משפחת שרוני ,כיצד הייתם ממשיכים את השיחה?
בשער זה
תבינו את ההשלכות הכלכליות ,הסביבתיות והחברתיות של צריכת אנרגיה של
מכוניות.
תדעו להבחין בין מכוניות חסכוניות יותר באנרגיה/בצריכת דלק לבין מכוניות
חסכוניות פחות באנרגיה/בצריכת דלק.
תבינו כיצד לבחור מכונית מתאימה ,שתאפשר חיסכון בצריכת דלק.
תכירו כללים לנהיגה חסכונית  -נהיגה המאפשרת צריכת דלק קטנה יותר.
תכירו את המכונית החשמלית ואת המכונית ההיברידית ,ואת יתרונותיהן
וחסרונותיהן.
תבדקו מה אנשים בסביבתכם יודעים על צריכת אנרגיה של מכוניות ועל
השלכותיה השונות.
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פרק א :נוסעים וצורכים
משימה  :1מדוע חשוב לחסוך בצריכת
אנרגיה בתחבורה?
כלי תחבורה הכרחיים למעבר שלנו ממקום למקום .זאת משום שבדרך כלל ,המרחקים
שאנו צריכים לעבור מדי יום גדולים מכדי שנוכל לעבור אותם ברגל בזמן סביר .כלי
התחבורה הנפוץ ביותר כיום הוא המכונית הפרטית .רוב המכוניות נעות כיום באמצעות
שרפת חומר הדלק בנזין במנוע המכונית .בתהליך שריפת חומרי הדלק ,אנרגיה כימית
מומרת לאנרגיית התנועה של המכונית :בנזין עולה כסף ולכן שרפת כמויות גדולות
יותר של בנזין ,משמעותה  -הוצאה כספית גדולה יותר.
הבנזין הוא חומר דלק שמפיקים מנפט גולמי .שרפת בנזין להנעת מכוניות מקטינה
את כמות הנפט בעולם ,לכן ככל שאנו שורפים יותר בנזין ,נשאר לנו פחות נפט גולמי
שרפה של חומרי דלק אחרים ,גורמת לפליטת חומרים
לשימוש בעתיד .שרפת בנזין ,כמו ֵ
מזהמים לסביבה ,המזיקים לה .לכן שרפת כמות גדולה יותר של בנזין מזהמת יותר
את הסביבה.
שאלות
1 .1נסחו קטע קצר שמטרתו להסביר לאנשים מדוע חשוב לחסוך בבנזין בתחבורה.
כתבו גם רעיון אחד או כמה רעיונות לחיסכון בבנזין.
שימו לב :מידע על רעיונות לחיסכון בבנזין תוכלו למצוא ברשת .תוכלו לעשות
זאת באמצעות חיפוש ביטויים ,כמו למשל "חיסכון בדלק בתחבורה"" ,צריכת בנזין
במכונית"" ,איך לחסוך בצריכת דלק בתחבורה".
2 .2האם אתם מכירים מכונית שפועלת באמצעות חומר דלק שאינו בנזין או תוצר אחר
של נפט גולמי? אם כן ,תארו אותה בקצרה על פי הסעיפים הבאים:
 .אמהו האמצעי שבעזרתו המכונית נוסעת?
 .בהאם השימוש בה עולה כסף?
 .גהאם השימוש בה גורם לזיהום אוויר? הסבירו.
 .דהאם השימוש בה מפחית את התכלותם של משאבי דלק? הסבירו.

בנזין :חומר דלק המופק מנפט גולמי ומשמש להנעת כלי רכב שונים ,כגון מכוניות
וקטנועים.
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משימה  :2בוחרים מכונית חסכונית בצריכת אנרגיה
בחירת מכונית חסכונית בדלק משמעותה חיסכון בכסף עבורנו ועבור המדינה ,הפחתת
זיהום הסביבה והפחתת התכלותם של משאבי הדלק.
איך נדע לבחור במכונית חסכונית בצריכת דלק?
חלק א :צריכת דלק של מכונית
כדי לדעת עד כמה מכונית חסכונית בצריכת דלק ,נהוג להשתמש במדד הנקרא קילומטרים
לליטר .משמעות המדד היא מספר הקילומטרים שהמכונית מסוגלת לנסוע לכל ליטר של
שרפת בנזין .מדד זה נקרא צריכת הדלק של המכונית ומשתמשים בו גם לכלי רכב נוספים
כגון אוטובוסים ,משאיות וקטנועים.

 10ק"מ

 15ק"מ

 20ק"מ

1

ליטר

1

ליטר

1

ליטר

זה מה שאני
יכולה לנסוע
בעזרת ליטר
בנזין.
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חושבים ומנתחים
1 .1בטבלה הבאה מתוארת צריכת הדלק של מכוניות שונות .הצריכה מתוארת
בקילומטרים לליטר בנזין .דרגו בטור השמאלי ביותר את החיסכון בצריכת הדלק של
המכוניות לפי הסדר ,כשמספר  1מציין את המכונית החסכנית ביותר באנרגיה.
מכונית

מספר הקילומטרים לליטר בנזין

א
ב
ג
ד
ה
ו

9
7.5
17
11
10
8

דירוג החיסכון בצריכת הדלק

2 .2לכמה ליטרים של בנזין זקוקה מכונית שצריכת הדלק שלה  12קילומטרים לליטר,
כדי לנסוע  120קילומטרים? הציגו את דרך החישוב שלכם.
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3 .3בטבלה הבאה מתוארים נתוני צריכת הדלק של המכוניות ,כפי שהופיעו בשאלה .1
חשבו עבור כל מכונית את מחיר הנסיעה של  100קילומטרים והשלימו בטבלה בטור
המתאים .לשם כך בררו את מחירו של ליטר בנזין  95אוקטן .לאחר מכן השיבו על
הסעיפים שבהמשך השאלה.
מכונית

צריכת הדלק
בקילומטרים לליטר

א
ב
ג
ד
ה
ו

9
7.5
17
11
10
8

מחיר נסיעה של  100קילומטרים

 .אסמנו בטבלה את המכונית החסכונית ביותר בצריכת דלק ואת המכונית שהכי פחות
חסכנית בצריכת דלק.
 .בחשבו את ההפרש של מחיר הנסיעה בין המכונית ה"חסכונית ביותר" בצריכת דלק
לבין המכונית ה"חסכונית פחות" בצריכת דלק עבור נסיעה של  100קילומטרים.
 .גחשבו את הפרש המחיר בין המכונית ה"חסכונית ביותר" לבין המכונית ה"חסכונית
פחות" בצריכת דלק עבור נסיעה של  200קילומטרים ,ועבור נסיעה של  500קילומטרים.
 .דחשבו את הפרש המחיר בין המכונית "החסכונית ביותר" לבין המכונית ה"חסכונית
פחות" בצריכת דלק במהלך שנה שלמה .לשם כך הניחו שכל אחת מהמכוניות
נוסעת בכל חודש  1,500קילומטרים.
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חלק ב :בוחרים וחוסכים  -בוחרים מכונית מתאימה וחסכונית באנרגיה
התחבורה הציבורית ברכבות ובאוטובוסים היא אמנם המומלצת ביותר לחיסכון באנרגיה
אך לא תמיד היא זמינה ,יעילה ונוחה .במקרים רבים אין ברירה אלא להשתמש במכונית
פרטית .במקרים אלה כדאי להשתמש במכונית חסכונית ככל האפשר בצריכת אנרגיה.
איך בוחרים מכונית פרטית שתהיה חסכונית ככל האפשר בצריכת אנרגיה?

חושבים ומנתחים
1 .1בטבלה הבאה מופיעים נתונים על מכוניות מסוגים שונים .עיינו בנתונים והשיבו:
מאפיינים
מכונית
ואן א
ואן ב
ואן ג
רגילה א
רגילה ב
רגילה ג
רגילה ד
רגילה ה

מספר נוסעים

תא מטען

צריכת דלק
בקילומטרים לליטר

8
8
8
4
5
2
5
2

גדול
בינוני
גדול
קטן
גדול
קטן מאוד
גדול
קטן

6.5
7.5
7
18
12
21
11
20

 .אאיזוהי המכונית החסכונית ביותר בדלק? נמקו את קביעתכם.
 .בבחרו מתוך הטבלה את המכונית המתאימה ביותר מנקודת ראות של חיסכון ,לכל
אחד מהמקרים הבאים ,ונמקו את בחירתכם.
•משפחה בת חמש נפשות.
•סטודנטית החיה לבד בעיר ,ואוכלת בדרך כלל מחוץ לבית.
•סטודנט החי לבדו בעיר ,ואוכל כמעט כל הזמן בבית.
•משפחה בת שמונה נפשות המרבה לצאת לפיקניקים ולטיולים מחוץ לעיר.
•זוג צעיר עם ילדה.
•זוג בני  ,70שיש להם שני נכדים קטנים.
 .גהסיקו מסקנה :באילו גורמים יש להתחשב כאשר רוצים לרכוש מכונית חסכונית בדלק?
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חושבים ומיישמים
1 .1יעל ובועז הם סבתא וסבא .כשהיו בני  70רכשו מכונית מסוג "ואן א" כדי לצאת לטיולים
משפחתיים עם ילדיהם ועם נכדיהם .עתה ,כשהם בני  ,80הם החליפו את מכוניתם
ורכשו מכונית רגילה א (לפי הטבלה שלמעלה).
 .אמדוע לדעתכם הם החליפו את המכונית?
 .בחשבו ,בעקבות החלפת המכונית ,כמה דלק וכמה כסף יחסכו במשך שנה שלמה,
אם הם נסעו אז וגם היום  1,000קילומטרים בחודש (לשם כך בררו את מחיר
הדלק  -בנזין  95אוקטן).
תוכלו להיעזר בטבלה הבאה:
מכונית

מאפיינים

מכונית רגילה א

מכונית ואן א

צריכת דלק:
מספר הקילומטרים לליטר
מחיר הדלק לליטר
מחיר הדלק ל־ 1,000קילומטרים
(חודש)
מספר קילומטרים לשנה
מספר ליטרים דלק בשנה
מחיר הדלק לשנה
2 .2שאלת רשות :תארו מצב אחר שבעקבותיו כדאי להחליף את המכונית למכונית
חסכונית יותר והשיבו על השאלות הבאות:
 .אבאיזו מכונית היה כדאי לדעתכם להשתמש במצב הראשון ולאיזו כדאי להחליף
במצב החדש? הסבירו מדוע.
 .בחשבו את החיסכון בכסף עבור כל  1,000קילומטרים של נסיעה
(לשם כך בררו את מחיר הדלק  -בנזין  95אוקטן).
3 .3רשמו לפחות שלוש הבנות חדשות שלמדתם בעקבות משימה זו על חיסכון באנרגיה
בתחבורה.
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משימה  :3נוהגים ומתנהגים בחיסכון
גם אם אינכם נוהגים עדיין בגלל גילכם הצעיר ,חשוב לדעת שנהיגה נכונה והתנהגות נכונה
בשימוש בכלי תחבורה עשויות לחסוך בצריכת אנרגיה.

בודקים ומסיקים
1 .1האם נהוג במשפחתכם...
קראו את ההיגדים והשיבו כן/לא:
 .אלצרף מדי פעם אנשים נוספים לנסיעה במכונית המשפחתית שלכם כאשר זה
אפשרי?
 .בלהצטרף לעתים לנסיעה במכונית של אנשים אחרים?
 .גלצרף כמה נסיעות קצרות לנסיעה אחת ארוכה?
 .דלהחנות את הרכב במקום אחד כדי לבצע יותר מפעולה אחת (כגון קניית מוצרים,
הליכה לבנק ,ביקור משפחה)?
 .הלהחנות את הרכב במקום הראשון שמוצאים?
 .ולחפש במשך זמן רב מקום חנייה קרוב ככל האפשר ליעד שאליו מעוניינים
להגיע?
 .זלמלא דלק באחת מהנסיעות הרגילות ,בתחנת דלק הנמצאת בנתיב הנסיעה
שממילא אתם נוסעים בו?
 .חלהוציא מטען מיותר מתא המטען במכונית?
 .טלכבות את המנוע בעת שהייה ממושכת בפקקים?

2 .2ספרו כמה פעמים השבתם בחיוב והסיקו מסקנה:
עד כמה ההתנהגות של המשפחה שלכם בשימוש במכונית תורמת לחיסכון באנרגיה?
היעזרו בסולם הבא:
• 8-7פעמים כן :במידה רבה מאוד
• 6-5פעמים כן :במידה רבה
• 4פעמים ומטה כן :במידה מועטה
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קוראים ומשכנעים
לפניכם עצות אחדות לחיסכון בדלק לתחבורה .קראו את ההמלצות והשיבו על השאלות
שבסופן.
עצות לחיסכון באנרגיה ולהתייעלות אנרגטית בשימוש במכונית
•נסיעה ביחד :כדאי להשתדל לנסוע עם עוד אנשים.
•איחוד נסיעות :כדאי לצרף כמה נסיעות קצרות לנסיעה אחת ארוכה יותר .לדוגמה,
נניח שצריך לעשות נסיעות לשלוש מטרות  -לקניות ,לבירור במשרד ממשלתי ולביקור
אצל חבר .במקום לעשות כל אחת משלוש הנסיעות האלה לחוד ,אפשר לצרפן יחד
לנסיעה אחת.
•חנייה במקום אחד במקום נסיעה ממקום למקום :כשצריך לעשות כמה פעולות באותו
אזור ,כדאי להחנות את המכונית במקום אחד וללכת ממנו אל המקומות השונים ,זאת
במקום לנסוע במכונית ממקום למקום.
•חנייה במקום הראשון שמוצאים :במקום לנסוע זמן רב עד למציאת מקום החנייה
הקרוב ביותר או הנוח ביותר ,כדאי להחנות את המכונית במקום החנייה הראשון
שמוצאים.
•שילוב תחנת הדלק בנתיב הנסיעה :כשצריך לתדלק ,במקום לנסוע במיוחד לתחנת
דלק לתדלוק המכונית ,כדאי לתדלק באחת הנסיעות הרגילות ,בתחנת דלק הנמצאת
על נתיב הנסיעה.
•הוצאת מטען מיותר במכונית :עומס גדול על המכונית גורם לצריכת דלק מוגברת.
•הימנעות מפקקי תנועה :אם אפשר ,כדאי לתכנן את הנסיעה באופן שתימנע כניסה
לפקקי תנועה (למשל על ידי בחירת השעה המתאימה לנסיעה).
•הימנעות מלחיצה על דוושת הבלם אלא אם יש צורך בכך :בלימה צורכת דלק נוסף.
•שימוש מושכל במיזוג אוויר :הפעלת מיזוג אוויר במכונית צורכת דלק ,לכן כדאי
להמעיט ככל האפשר את השימוש בו.
•סגירת חלונות המכונית בנסיעה מהירה :חלונות פתוחים גורמים לחיכוך גבוה יותר עם
האוויר ,לכן חשוב לסגור את החלונות בעת נהיגה במהירות גבוהה ,כגון מחוץ לעיר.
•כיבוי המנוע בעת עמידה ממושכת :חשוב לכבות את מנוע המכונית בעת עמידה בפקק
שלא זז.
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שאלות
1 .1האם יש לכם המלצות נוספות לחיסכון באנרגיה ולהתייעלות אנרגטית בשימוש במכונית?
אם כן ,רשמו אותן במחברת.
2 .2השתמשו בהמלצות האלה כדי לשכנע את הסובבים אתכם (בני משפחה וחברים)
להשתמש בתבונה בתחבורה .לצורך פעולת השכנוע הסבירו מדוע הפעולה המוצעת
בכל המלצה חשובה לחיסכון באנרגיה.
חושבים ומיישמים
1 .1איה ,נועה וגד הם סטודנטים הגרים באותו אזור ולומדים באוניברסיטה חמישה ימים
בשבוע .כל אחד מהם נוהג ברכבו הפרטי מביתו לאוניברסיטה .האוניברסיטה נמצאת
במרחק של שבעה קילומטרים ממקום מגוריהם .יום אחד גילו שבימים ראשון ורביעי
הם צריכים להגיע לאוניברסיטה באותה השעה וגם לחזור באותה השעה .לכן בימים
אלה הם החליטו לנסוע יחד במכונית אחת ,בכל פעם במכונית של מישהו אחר.
מכוניותיהם הן בעלות צריכת דלק זהה ,ליטר אחד לכל  14קילומטרים.
 .אחשבו כמה ליטר דלק הוציאו ביחד במשך תשעה שבועות של שימוש ,כאשר כל
אחד מהם השתמש בנפרד במכוניתו לכל ימי הלימודים.
 .בחשבו את ההוצאה הכספית בסעיף א .לשם כך בררו את מחירו של ליטר בנזין 95
אוקטן.
 .גחשבו כמה ליטר בנזין הם חוסכים במשותף במשך תשעה שבועות ,לאחר
שהתחילו לנסוע יחד במכונית אחת בימים ראשון ורביעי.
 .דחשבו את החיסכון הכספי בסעיף ג.
 .החשבו את החיסכון הכספי עבור כל אחד מהם.
2 .2למשפחה בת שבע נפשות עם ילדים בגילים  ,17 ,16 ,14 ,10 ,7שתי מכוניות  -קטנה
וגדולה .המכונית הקטנה יכולה להכיל ארבעה נוסעים והגדולה יכולה לשאת בתוכה
את כל בני המשפחה .המכונית הגדולה צורכת ליטר בנזין לכל שבעה קילומטרים.
המכונית הקטנה צורכת ליטר אחד לכל  15קילומטרים .הציעו למשפחה כיצד
להשתמש במכוניות באופן שיחסוך בדלק.
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3 .3בני משפחת גלבוע נסעו לחופשה ברכב המשפחתי .בדרך הגיעו לפקק תנועה .ברדיו
אמרו שהפקק באזור יימשך כנראה עוד עשר דקות לפחות .הבת נירה הציעה לכבות
את מנוע המכונית כדי לחסוך בבנזין .אך אבא ,שהיה הנהג ברכב ,הגיב בשלילה ואמר
שברצונו להיות מוכן לתנועה ברגע שיתאפשר .מה דעתכם על ההצעה של נירה ועל
התגובה של אביה? הסבירו.

4 .4האח הקטן של רינה אוהב לפתוח את חלון המכונית בעת נסיעה מהירה בכביש בין־
עירוני .הציעו לרינה כיצד להסביר לאחיה מדוע לא לעשות זאת .התייחסו לחיסכון
וגם לבטיחות.
5 .5רשמו לפחות שלוש הבנות חדשות על אודות חיסכון באנרגיה שלמדתם בעקבות
פעילות זו.
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פרק ב :נוסעים וחוסכים
משימה  :1מכונית חשמלית או מכונית רגילה 		 -
מה כדאי?
חשבו על מכונית שקטה ,שאינה מזהמת סביבה ,שניתן להטעין אותה באנרגיה חשמלית
באמצעות רשת החשמל הביתית או באמצעות עמדת טעינה מיוחדת .זוהי המכונית
החשמלית (בתצלום נראית מכונית חשמלית נטענת באנרגיה חשמלית מעמדת טעינה
מיוחדת).
קראו את הקטע שלפניכם והשיבו על השאלות שאחריו:
המכונית החשמלית לעומת מכונית הבנזין
מכונית חשמלית היא מכונית המונעת באמצעות מנוע חשמלי ,מנוע מאותו הסוג
שמפעיל מאוורר ,מעבד מזון ומכשירי חשמל אחרים .כאשר עובר זרם חשמלי במנוע
החשמלי ,הוא גורם לסיבובו  -אנרגייה חשמלית מומרת לאנרגיית תנועה.
במכונית החשמלית ,תנועת הסיבוב של המנוע החשמלי עוברת לגלגלי המכונית
ומניעה אותם .היות והמכונית החשמלית מונעת על ידי זרם חשמלי ,היא זקוקה
למקור אנרגיה חשמלי כדוגמת המצבר  .את המצבר ניתן לטעון באמצעות רשת
החשמל הרגילה ,ממש כפי שטוענים טלפון נייד או מחשב נייד.
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למכונית חשמלית יתרונות רבים בהשוואה למכונית בנזין/סולר רגילה:
•איכות הסביבה :המכונית החשמלית איננה מזהמת את האוויר בעת הנסיעה בה,
לעומת מכונית רגילה ,הפולטת חומרים המזהמים את האוויר בעת הנסיעה.
•שקט :המכונית החשמלית שקטה יותר ממכונית רגילה.
•אורך חיים :במכונית החשמלית יש פחות חלקים נעים מאלה שבמכונית רגילה,
לכן אורך חייה גדול יותר.
אבל לא הכול ורוד.
למכונית החשמלית חסרונות בהשוואה למכונית הבנזין/סולר הרגילה:
•מחיר גבוה :מחירה של מכונית חשמלית גבוה יותר מזה של מכונית רגילה.
•מרחק בין טעינות :מרחק הנסיעה שעושה מכונית חשמלית בין שתי טעינות
חשמל קטן מהמרחק בין שני תדלוקים של מכונית רגילה.
•זמן טעינה ארוך :זמן הטעינה של מצבר המכונית החשמלית ארוך בהשוואה
לזמן התדלוק של מכונית רגילה.
•אורך חיים מוגבל של המצבר :אורך החיים של מצבר המכונית החשמלית מוגבל
והוא מוכתב על ידי מספר הפעמים שניתן לטעון את הסוללה.
•איכות סביבה :גם טעינה חשמלית גורמת לזיהום סביבה כיוון שהפקת חשמל
כרוכה בזיהום סביבה.
בשנים האחרונות ,עקב התפתחויות טכנולוגיות ,נמצא מענה טוב יותר ויותר לחסרונות
הללו .טווח הנסיעה של המכונית החשמלית בין הטעינות הולך וגדל וגם משך הטעינה
מתקצר .כיום קיימים פיתוחים טכנולוגיים המאפשרים לטעון את מצבר המכונית
החשמלית בתוך חמש שעות בטעינה בבית ובתוך  10-1דקות בתחנה לטעינת מצברים
של מכוניות חשמליות.

תחנת טעינה :תחנה לטעינת מצברים של מכונית חשמלית באנרגיה חשמלית.
מצבר :סוללה גדולה המספקת אנרגיה חשמלית רבה.
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חושבים ומנתחים
1 .1למכונית החשמלית יש כמה יתרונות בהשוואה למכונית הבנזין/הסולר הרגילה.
למשל ,היעדרו של זיהום אוויר בעת הנסיעה ,שקט ואורך חיים.
הסבירו כיצד מתאפשר כל יתרון.
2 .2אוריה טען שמאחר שהמכונית החשמלית מונעת באמצעות אנרגיה חשמלית ,הדבר
מאפשר להשתמש במגוון רחב של חומרי דלק כדי להניע אותה .הסבירו את כוונתו.
3 .3נופר טענה שכל עוד לא יהיו תחנות טעינה במרחקים קטנים יחסית זו מזו ,בערך
כמו המרחקים בין תחנות דלק ,זה לא מעשי להשתמש במכונית חשמלית .האם אתם
מסכימים עם טענתה? הסבירו.
4 .4זמן הטעינה של מצבר המשמש להנעת מכונית חשמלית הוא עדיין ארוך יחסית לזמן
של תדלוק רגיל  .חשבו על דרך אחת או יותר להתמודד עם הבעיה.
5 .5כיצד לדעתכם יצטרכו תחנות החשמל להיערך לקראת המצב שבו מספר המכוניות
החשמליות בישראל יגדל?
6 .6האם לדעתכם לאורך החיים הגדול יותר של מכונית חשמלית יש השפעה על חיסכון
באנרגיה? הסבירו (חשבו למשל על מפעלים לייצור מכוניות).
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משימה  :2המכונית ההיברידית -
מנצלים את יתרונות הבנזין והחשמל
הסתכלו בתמונות של המכוניות הבאות .צורתן דומה לזו של מכוניות בנזין/סולר רגילות
שאתם מכירים ,אלה הפועלות באמצעות מנוע המונע בבנזין או בסולר.

המכוניות המוצגות כאן אינן
מכוניות בנזין/סולר רגילות
אלא מכוניות היברידיות.
במכונית רגילה יש מנוע
בנזין; במכונית חשמלית יש
מנוע חשמלי.
כיצד פועלת המכונית
ההיברידית?
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קראו את קטע המידע הבא והשיבו על השאלות שבסופו.
מכונית היברידית
הפירוש של המושג מכונית היברידית בעברית הוא "מכונית כלאיים".
מה "הכליאו" כאן?
הכליאו כאן שני מנועים להפקת אנרגיה :מנוע בנזין שמופעל על ידי שרפת בנזין ודינמו
(מכונה להפקת חשמל) .שני מנועים אלה פועלים בשיתוף פעולה לאספקת האנרגיה
הדרושה להנעת המכונית .כיצד?
כאשר המכונית בולמת את תנועתה ,חלק מאנרגיית התנועה שלה מומר לאנרגיה
חשמלית באמצעות הדינמו (שמתפקד גם כמנוע חשמלי) .האנרגיה החשמלית נצברת
במצבר לשימוש מאוחר יותר לשם המרתה שוב לאנרגיית תנועה .כאשר צריך להניע את
המכונית באמצעות אנרגיה חשמלית הדינמו משמש כמנוע חשמלי .אנרגיה חשמלית
מגיעה מן המצבר אל המנוע החשמלי בצורת זרם חשמלי והמנוע החשמלי מסתובב
ומניע את המכונית.
המכונית ההיברידית חוסכת דלק באמצעות המרת חלק מאנרגיית התנועה שלה
(המומרת לאנרגיית חום שהולכת לאיבוד במכונית רגילה) לאנרגיה חשמלית ,הנאגרת
במצבר .אנרגיה זו משמשת להנעת המכונית בחלק מהדרך ,במקום שהדבר ייעשה
באמצעות שרפת הבנזין במנוע הבנזין .תזמון הפעלתם של המנועים  -פעם מנוע
הבנזין ופעם המנוע החשמלי ,מתבצע על ידי מערכת ממוחשבת המצויה במכונית
ההיברידית.

דינמו :מתקן הממיר אנרגיית תנועה לאנרגיה חשמלית.
כלאיים :תוצר מיזוג (חיבור) של שני מינים/סוגים שונים וקבלת משהו אחר.
מכונית היברידית (היבריד  -בן כלאיים) :מכונית שמערכת ההנעה שלה משלבת הנעה
באמצעות מנוע בנזין והנעה באמצעות מנוע חשמלי.
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שאלות
1 .1תארו באמצעות התרשימים הבאים את המרות האנרגיה במכונית ההיברידית:
 .אבזמן בלימת המכונית:

 .בבזמן השימוש במנוע החשמלי:

2 .2כיצד קיומם של שני מנועים במכונית היברידית  -מנוע בנזין ומנוע חשמלי (דינמו),
מאפשר חיסכון באנרגיה?
3 .3כיצד השימוש במכונית היברידית יכול לתרום להפחתת זיהום הסביבה?
4 .4כיצד השימוש במכונית היברידית יכול לתרום להפחתת התכלותם של מקורות
אנרגיה פוסיליים?
5 .5השוו בין מכונית הבנזין/סולר ,מכונית חשמלית ומכונית היברידית.
הגדירו קריטריונים להשוואה ,בנו טבלה מתאימה ,בדקו מה דומה ומה שונה והסיקו
מסקנות מן ההשוואה.
6 .6התארגנו בקבוצות קטנות .כל קבוצה תבחר במכונית אחת מבין השלוש שלמדתם
עליהן ותציג מדוע כדאי להשתמש בה .בהכנת המיצג התייחסו לשיקולים הבאים:
•חיסכון כספי.
•נוחות.
•זיהום אוויר.
•התכלות משאבים.
•תשתיות.
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משימה  :3מה יודעים בסביבתכם על התנהגות 		
חסכונית בנהיגה ועל נהיגה חסכונית?
מה נהגים בסביבתכם הקרובה יודעים על ההשפעה של התנהגות נכונה בשימוש במכונית
ועל חיסכון בדלק ובכסף?
מה הם יודעים על השפעתה של נהיגה מתאימה על כך?
עד כמה הם מודעים לצורך לחסוך בדלק במכונית?
את התשובות לשאלות אלה ואחרות תבדקו באמצעות סקר.
שלב א :אוספים מידע
לפניכם דוגמה לטופס ריאיון שבאמצעותו תוכלו לערוך סקר על הידע ועל המודעות של
אנשים על התנהגות נכונה לחיסכון באנרגיה בעת שימוש במכונית ועל נהיגה חסכונית
באנרגיה.
ראיינו לפחות  20אנשים .אפשר לעשות זאת בקבוצות של שניים עד ארבעה תלמידים ואז
גם תוכלו לחלק ביניכם את עבודת הריאיון.
"אם הייתם מוותרים על נסיעות קצרות
והולכים ברגל ,אז הייתם חוסכים כסף,
משפרים את הכושר הגופני ,שומרים על
איכות הסביבה ...וגם אני הייתי עובדת
פחות קשה".
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מה
דוג

טופס ריאיון על התנהגות חסכונית בנהיגה ועל נהיגה חסכונית
1 .1פרטים אישיים:
 .אגיל 80 ,79-70 ,60-69 ,50-59 ,40-49 ,30-39 ,18-29 :ומעלה.
 .בהשכלה :לדוגמה  -בוגר תיכון ,אקדמאי.
2 .2בטבלה הבאה מופיעות עצות להתנהגות חסכונית בשימוש במכונית.
השלימו את הטבלה עבור כל אחת מהעצות.
האם ידעתם
עליה?

הצעה

איך השימוש בעצה
מביא לחיסכון בדלק
ובכסף?

נסיעה עם עוד אנשים
איחוד נסיעות
שילוב תחנת דלק בנתיב
הנסיעה
הוצאת מטען מיותר
מהמכונית
סגירת חלונות המכונית
בנסיעה מהירה
כיבוי המנוע בעת עמידה
ממושכת

68

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

איך השימוש בעצה
יכול להפחית את
זיהום האוויר?

שלב ב :מסכמים ומנתחים
עבדו את הנתונים שקיבלתם בראיונות ,כך שתוכלו להפיק מהם מסקנות על הידע ועל
המודעות של אנשים בנוגע לשימוש חסכוני במכונית .לשם כך תוכלו לפעול באופן הבא:
1 .1ארגנו את הנתונים שקיבלתם בטבלה (כדאי בגיליון אלקטרוני) וחשבו את מספר התגובות
שקיבלתם על כל אחת מהעצות המופיעות בטבלה .הסתייעו במורה בתכנון הטבלה.
למשל ,עבור העצה של איחוד נסיעות  -כמה ידעו עליה ,כמה ידעו לספק הסבר נכון
כיצד השימוש בה גורם לחיסכון בדלק ,וכדומה.
2 .2עבדו את הנתונים שבטבלה והסיקו מסקנות על מידת הידע והמודעות של אנשים בנוגע
לשימוש חסכוני במכונית .למשל:
•השוו בין מספר האנשים שמכירים את העצות ובין מספר האנשים שאינם מכירים.
עשו זאת לגבי כל עצה .מה מצאתם?
•השוו בין מספר האנשים שפועלים על פי העצות לבין אלה שמכירים את העצות אך
אינם מקיימים אותן .מה מצאתם?
•בדקו האם יש קשר בין ההשכלה לבין הידע והמודעות של אנשים על שימוש חסכוני
במכונית .תארו את הקשר .מה מצאתם?
•בדקו האם יש קשר ומהו ,בין הגיל לבין הידע והמודעות של אנשים על שימוש
חסכוני במכונית .תארו את הקשר .מה מצאתם?
•תארו בקצרה מה למדתם מהנתונים שאספתם (מסקנות מהסקר).
שלב ג :ממליצים ומשפיעים
1 .1הציעו הצעות להגברת הידע והמודעות של אנשים על שימוש חסכוני במכונית.
2 .2הציגו לפני הכיתה את מה שלמדתם מן הריאיון וכן את הצעותיכם.
3 .3תכננו דרך להפצת הצעותיכם להגברת הידע והמודעות של אנשים לשימוש חסכוני
במכונית.

חלון סגרתם
אנרגיה חסכתם
כי אין לנו אנרגיה אחרת
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רגע לפני שממשיכים
שאלות סכום
הגיע הזמן להביט לאחור ולבדוק מה למדתם בשער זה ,אילו שאלות יש לכם ועוד.
1 .1מלאו בטור הראשון מימין לפחות שלוש השלכות חיוביות שיש לחיסכון
בצריכת אנרגיה במכונית ,ובטור השני את הסבריהן (מה אנו נרוויח מכך?)
השלכות

הסבר (מה נרוויח מכך?)

שמירה על איכות הסביבה

2 .2לפניכם צריכת דלק של כמה מכוניות:
•מכונית א 10 :קילומטר לליטר
•מכונית ב 7 :קילומטר לליטר
•מכונית ג 17 :קילומטר לליטר
 .אאיזו מן המכוניות היא החסכונית ביותר בצריכת אנרגיה? הסבירו.
 .באיזו מן המכוניות תורמת הכי הרבה להפחתת התכלותם של משאבי דלק?
הסבירו.
3 .3לא תמיד נכון לבחור דווקא את המכונית החסכונית ביותר מתוך מבחר של
מכוניות .הסבירו מדוע (חשבו על התאמת המכונית לצרכים).
4 .4מה לדעתכם היתרונות של:
 .אהמכונית ההיברידית על מכונית הבנזין?
 .בהמכונית ההיברידית על המכונית החשמלית?
 .גהמכונית החשמלית על המכונית ההיברידית?
5 .5מה הייתם מעוניינים לדעת עוד על חיסכון באנרגיה בעת נהיגה ברכב?
6 .6רשמו דברים נוספים שאתם מעוניינים לדעת על מכוניות מסוגים שונים.

70

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

