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המחלקה להוראת המדעים
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האם שמן משומש הוא הדלק של הדור הבא?
מודולה בנושא ביודיזל המיועדת לכיתות י׳-י״א
מפתחי המודולה :ליאורה עזרא  -תיכון הרצוג ,בלה שקולניק  -תיכון יוהנה ז׳בוטיסקי ,ג׳ואד אגבאריה  -תיכון ח׳דיג׳ה
מנחים :דבורה קצביץ ,רחל ממלוק-נעמן ,אבי הופשטיין ומלכה יאיון.
מוסד :מכון ויצמן למדע ,המחלקה להוראת המדעים ,ישראל

תקצי ר
•ב 50 -השנים האחרונות עלתה אוכלוסיית העולם מ 5.2-מיליארד ל 5.7-מיליארד אנשים.
•כתוצאה מעלייה חדה באוכלוסייה ומהתקדמות טכנולוגית ,ישנו שימוש מואץ במשאבי אנרגיה מתכלים.
כתוצאה מכך מתכלים מקורות אנרגיה כמו נפט גולמי ופחם ,וזיהום האוויר גדל .אי לכך ,יש לחפש אחר פתרון
חלופי למקורות אנרגיה.
•אחד הפתרונות היעילים יותר והמזהמים פחות הוא שימוש בביודיזל ,דלק המופק משמנים צמחיים.

פעיל ו ת  - 1משב ר ה אנר ג י ה הע ו ל מ י
הטכנולגיה מתקדמת ,דרישות האנושות גדלות ,המשאבים מצטמצמים והעולם מזדהם.
נעסוק בדיון  כיתתי על משבר האנרגיה בשילוב עבודה קבוצתית בחקר אינטרנטי .נחפש אחר הגורמים למשבר
ונחפש אחר פתרונות אפשריים.

פעיל ו ת  - 2הש ו וא ת ב י ן ס ו ג י ד ל ק י ם ש ונ י ם
במסגרת פעילות זו התלמידים יקבלו טבלה עם קריטריונים להשוואה בין  3סוגי דלקים .בסיכום הפעילות התלמידים
יצטרכו לקבל החלטה ראשונית לגבי מיהו הדלק הטוב ביותר לדעתם.

פעיל ו ת  - 3ת כ נ ון נ י ס ו י
התלמידים מתבקשים לתכנן ניסוי על פי שלבי החקר המדעי במטרה לבדוק בדרך ניסיונית מיהו הדלק הטוב ביותר.

מ טר ו ת

פעיל ו ת  - 4מד רש ת מ ונ ה
תמונה אחת = אלף מילים
כל קבוצה מקבלת תמונה עם שאלות מכוונות במטרה לפתח את החשיבה והדמיון כדי להבין מה היתרונות והחסרונות
של הפקת שמן מדלק משומש.
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בפעילות זו משווים במעבדה בין שלושת הדלקים :בנזין ,ביודיזל ודיזל (סולר).
השוואת הדלקים במעבדה נבדקת על-פי שלושה קריטריונים:
זמן ביערת הדלק לצורך חימום מים ל 50-מעלות.
איבוד מסת הדלק כתוצאה מחימום המים ל 50-מעלות.
בדיקת זיהום האוויר כתוצאה משריפת הדלק ע״י לוח רינגלמן.

מ י ו מנ ו י ו ת
•חיפוש מידע עצמאי -בנושא תהליכי שריפה של  חומרי דלק.
•חשיבה ביקורתית -בדיקת יתרונות וחסרונות.
•מיומנויות חקר -תכנון ניסוי ,שאילת שאלות ,בניית שאלת חקר ,ניסוח השערה.
הידעת
•הפקת מידע מקריאת טקסט.
•ארגון תוצאות והפקת מידע מטבלה.
מנוע הדיזל הראשון אשר הוצג

פעיל ו ת  - 5משל וש י וצ א א ח ד  -ק ב יע ת ה ד ל ק ה י ע י ל ב י ו תר מ ב י ן
השל ושה ב מ עבדה

הידעת
ניתן לייצר ביו דיזל
משמןל משומש בבית.

פעיל ו ת  - 6טקס ט מ דע י
אוריינות מדעית הקשורה לנושא האנרגיה  בשילוב של מיומנויות :קריאת גרף ,והסקת מסקנות.

התלמידים יבינו מה הם הגורמים למשבר האנרגיה.
התלמידים יכירו את הביודיזל ומקורות להפקתו.
התלמידים יוכלו להשוות על סמך קריטריונים נתונים בין סוגי דלק הקיימים בשוק לבין ביודיזל.
התלמידים יוכלו לזהות יתרונות וחסרונות של סוגי הדלק הנבדקים.
התלמידים יקבלו החלטה על סמך פעילות במעבדה ואיסוף מידע מיהו הדלק הטוב ביותר.

הידעת

הע ר כה
ההערכה במודולה היא הערכה חלופית ,המתייחסת לתכנים ומיומנויות מתמקדת בתהליך ,אך גם בתוצר  .הערכה
משלבת גם היבטים נוספים כמו עבודת צוות ,יצירתיות וכתיבה רפלקטיבית.

ת ג וב ו ת מ ו רי ם

בכל כלי רכב
מייצור  1992ואילך
ניתן להשתמש בביודיזל

תגובות תלמידים

קרנת .התלמידים קיבלו
תי שהכימיה הפכה למס
"הרגש
כן אחת ממטרות הדגל
ות והתמודדו איתם .א
דילמות חברתי
דרך מדע" ,וכך הייתה
פרופיילס היא" :חינוך
מהאפשרות לשוחח בזמן
של
 ..התלמידים נהנו מאד
התחושה..
הייתה כי זו הייתה חוויה
וד ללמוד מכך .תחושתי
שיעור וע
את דעתם ולקבל החלטות
ורם .הם יכולים להביע
אחרת עב
בודה עצמית ....חששתי
בע
בצורה בוגרת .והכל
צינות ,אך הם הפתיעו
א יתייחסו לעבודות בר
שהתלמידים ל
אותי לטובה".

כ י ד בר י ם שר ו א י ם מ ש ם ל א ר ו אים מ כא ן
"נתקלנו בלא מעט קשיים לוגיסטיים ...ביצוע הניסוי
בעצמנו בטרם ניסינו בכיתה ,היה מרגש .אפילו פרופ‘
אבי הופשטיין חיכה בקוצר רוח לשריפת הדלקים .חשוב
להדגיש שהניסוי ריגש גם את התלמידים ,אבל פחות
ריגש את הלבורנטיות .אותי מאד ריגש המפגש הראשון
עם הביודיזל בכלל ,ובפרט במעבדה".

"ראיתי המון התלהבות ,הם ניהלנו דיונים והסיקו מסקנות.
הרצינות שלהם הייתה מפתיעה .היה מקום לכל תלמיד
לבטא את עצמו .התלמידים חילקו בעצמם את התפקידים
ללא כל התערבות מצדי ,וכל קבוצה עבדה בצורה שונה.
קבוצת בנים למשל ,התמקדה בסוגי הדלקים ,וקבוצת
בנות התמקדה יותר בהשלכות הסביבתיות של שריפת
דלק".

"אין מה להשוות בין שיעור רגיל לבין שיעור כמו המודולה.
כי כאן היינו חלק פעיל בשיעור ,לא ישבנו סתם והסתכלנו
על הלוח .השתתפנו בכל התהליך מהתחלה .להשתתף ולהיות
פעיל זה הרבה יותר כיף ומאפשר למידה יותר כיפית .לא
הרגשתי עומס בעבודה ,גם אם היה המון מטלות ,כי
ככה יכולנו להתקדם יותר וללמוד יותר .אומנם אני לא
אשתמש בנושא בעתיד ,אך זה תורם לפיתוח הידע
האינטלקטואלי ופיתוח ראייה כללית על העולם .הייתה כאן
חשיבה שלנו מחוץ לקופסה".

"הנושא היה מעניין ,כי
לא
פו
תח
ים
י
שר
ס
פר
ים
ו
צר
יך
קצת להתאמץ על מנת למצ
וא את המידע .זה גם לא היה
קל להחליט מה היתרונות
ו
מה
ה
חס
רונ
ות
של
כל
דל
ק.
נראה
לי שבקבוצות העבודה
יותר יעילה ,כי יותר מתקדמים
בעבו
דה כאשר עובדים בקבוצות".

הידעת
ייצור ביתי של
ביודיזל יכול להוריד
את מחיר הדלק

הידעת

על-ידי רודולף דיזל ב 900-הונע
בעזרת דלק משמן בוטנים הריח הנפלט משריפת ביודיזל
הרבה יותר נעים מריח
הנפלט משריפת סולר

