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 רותי שטנגר הפעילות פותחה על ידי

 למורה קובץ

 תרשים: היין מן הכוהל את מפרידים
 זרימה

 שכבת גיל
  ביניים חטיבת

 תקציר הפעילות
יקבלו  וכן, פעיל פחם בעזרת וההפרדה הזיקוק תהליך על בסרטוניםיצפו  הם. בצוותים התלמידיםיעבדו  זו בפעילות

 הכוהל להפרדת זרימה תרשים יוצרים התלמידים זה מידע בעזרת. זרימה תרשים יצירת ואופן אדום יין מרכיבי על מידע

 לתרשים להתייחס יש: חלופית בהערכה עמיתים בהערכת או המורה ידי עלתיבדק  הפעילות. שלבים במספר היין מן

 .בכיתה ולהצגה עצמו הזרימה

 הפעילותמשך 
 אחדשיעור 

 .הפעילות מתבצעת בבית. הזמן בכיתה הוא להצגת הנושא ולסיכומו

 מטרות הפעילות
 .הפרדה בשיטות הידע את להעמיק ·
 (.העשרה) פעיל פחם בעזרת ההפרדה את ולהכיר( הלימודים כניתובת) הזיקוק נושא על לחזור ·
 .שונות הפרדה שיטות בעזרת אדום מיין כוהל להפרדת תהליך לתכנן ·
 .התהליך את המתאר זרימה תרשים ליצור ·

 
 כנית הלימודיםומושגים מת

 זיקוק, מפרידה תכונה, הפרדה שיטות, אחידה ולא אחידה תערובת: תערובות

 מיומנויות

ניסוי,  פעולה, תכנון ידע, שיתוף החלטות, הבניית וקבלת בעיות מסקנות, פרזנטציה, פתרון והסקת נתונים ניתוח
  מידע חיפוש

 אופי הלמידה
 צוותים

 סוג הפעילות
 סרטון דוגמה לניסוי
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 רותי שטנגר הפעילות פותחה על ידי

 למורה קובץ

 

 הערכה חלופית

 הערכת עמיתים , הערכת המורה: מעריךה ·

  ידע, מיומנות: נושא ההערכה ·

  תהליךמוקד ההערכה:  ·

 ניםלסרטוקישור 
 https://goo.gl/EUhmgC :פחם אבקת של המדהימות הטיהור יכולות ·

 https://goo.gl/XV3L2q ?יין מתוך כוהל לזקק כיצד ·

 

 הכנות לקראת הפעילות

 . בכיתה מפרידה ותכונה תערובות הפרדת של הנושא לימוד ·

 .בכיתה בסרטים לצפייה לאמצעי לדאוג יש, בכיתה מתרחשת הפעילות אם ·

 

 

  

https://goo.gl/EUhmgC
https://goo.gl/XV3L2q


 
 

3 
      

 רותי שטנגר הפעילות פותחה על ידי
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 מה עושים?

 
  .לקבוצות התחלקו (1

 .השאלות על וענו נתונים שקישוריהם בסרטונים צפו: ההנחיות את קראו (2

 

 .האדום היין מן( אלכוהול) הכוהל את להפריד נוכל כיצד נתכנן זה בתרגיל. חומרים של תערובת הוא יין

 :המצורפת בדוגמה זרימה תרשים מכינים כיצד לראות תוכלו. זרימה תרשים בעזרת שלנו ההפרדה תהליך את נתכנן

 

 

 Shutterstockלקוח מ: 
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 :בלבד הבאים לחומרים להתייחס נצטרך הכוהל הפרדת לצורך אך, רבים חומרים מכיל היין

 היין של העיקרי המרכיב – מים ·

 היין בסוג תלוי, 12%-כ – כוהל ·

 האדום צבעו את ליין המקנים הצבעוניים החומרים – ַאְנתֹוִציַאִניִנים ·

 הבקבוק שתחתית הסיבה זו. הבקבוק בתחתית שוקעים הזמן שעם, מוצקים חומרים להכיל עשוי היין – מוצקים ·

 .המוצקיםשוקעים  ולתוכשו שקעבנויה כקימור שסביבו  אלא, ישרה אינה

 

 

 Shutterstockלקוח מ: 
 

 

 המים בין להפריד ואז(, האנתוציאנינים) הצבע חומרי את להוציא, המוצקים החומרים מן להיפטר עלינו :לב שימו

 .לכוהל
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בתרשים  ולהציגו שלכם ההפרדה תהליך את לתכנן ואז, המצורפות השאלות על לענות, הבאים בסרטונים לצפות עליכם

 זרימה. 

 

 פעיל פחם בעזרת הפרדה

 http://goo.gl/EUhmgC : הבא בסרטון התבוננו

 :הבאות השאלות על ענו

 ?הפעיל הפחם גרגרי בתוך נשארות המאכל צבעי מולקולות מדוע .א

 .לפחם חזקים בקשרים נקשרות המאכל צבעי מולקולות

 

 ?הפעיל בפחם המים מן המאכל צבעי מולקולות להפרדת האחראית המפרידה התכונה מהי .ב

 .(לפחם הספיחה חוזק או) לפחם הקישור חוזק

, מאכל צבעי מולקולות עם במים" תשחו" שבו https://goo.gl/B0nTyH  :הבא האנימציה בסרטון התבוננו .ג

 הזרימה במהלך המאכל צבעי למולקולות קורה מה בקצרה תארו. פעיל פחם גרגירי של נקבוביות בתוך הזורמים

 .הפעיל הפחם רייגרג דרך

נקשרות  הן שכן, מתמעטות המאכל צבעי מולקולות הפעיל הפחם ריישבגרג" מחילות"ה בתוך הזרימה במהלך

 .נקיים מים מתקבלים ריםיהגרג מן ביציאה. לפחם

 

 זיקוק בעזרת הפרדה

  http://goo.gl/XV3L2q: הבא בסרטון התבוננו

 :הבאות השאלות על ענו

 ?הזיקוק בתהליך החומרים להפרדת האחראית המפרידה התכונה מהי .ד

 .הרתיחה טמפרטורת

 

 zAL7https://goo.gl/Rw: זיקוק במערכת זיקוק המציגה באנימציה התבוננו .ה

  .חומרים של מולקולות לראות אפשר שבהן הגדלות מוצגות בעיגולים

 ?הזיקוק תחילת לפני החומרים שני של הצבירה מצב מהו: משמאל בעיגול התבוננו

 הכלי של התחתון בחלק נמצאים החומרים. מסודרות אינן אך צפופות די המולקולות: נוזלים החומרים שני

 .בלבד

 

  .play על לחצו .ו

העיגולים            האם. CO100 היא המים של הרתיחה וטמפרטורת CO78 היא הכוהל של הרתיחה טמפרטורת

 .נמקו? כוהל של או מים של מולקולות מייצגים הסגולים

. CO78-ל מגיעה שהיא עד עולה הטמפרטורה החימום בעת. מים מולקולות מייצגים הסגולים העיגולים

 ויוצא מתפשט הגזי הכוהל. מזו זו מתרחקות הכוהל מולקולות, כלומר – לגז והופך רותח הכוהל זו בטמפרטורה

 המים נותרים המקורי בכלי. השני בצד לכלי המטפטף לנוזל חזרה והופך מתעבה הכוהל. המעבה אל הכלי מן

 .בלבד

 

 

 

      

http://goo.gl/EUhmgC
http://goo.gl/EUhmgC
https://goo.gl/B0nTyH
https://goo.gl/B0nTyH
http://goo.gl/XV3L2q
https://goo.gl/Rw7zAL
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 את ואז, הצבע חומרי את, המוצקים את האדום היין מן להפריד כיצד ביניכם התייעצו: הזרימה תרשים הכנת (3

 . התהליך את המציג זרימה תרשים צרו. המים מן הכוהל

 :לדוגמה זרימה תרשים 

 
 

 .מתאימה שבחרתם ההפרדה שיטת מדוע שלב בכל והסבירו, שלכם הזרימה תרשים את בכיתה הציגו (4

 :בכיתה וההצגה הזרימה תרשים לבדיקת למחוון הצעה

 
ניקוד 

 רבימ
ניקוד 
 בפועל

 תרשים הזרימה 
  

  15         סדר הפעולות בתרשים נכון מבחינה מדעית              
  15 מנהמבתרשים מופיעים כל החומרים הנכנסים למערכת והיוצאים               

  10 התרשים משורטט באופן אסתטי              
 ההצגה בכיתה 

  

 15 בצורה ברורה התלמידים מציגים את עבודתם              
 

 10 התלמידים משתמשים בשפה מדעית נכונה ובעברית תקינה              
 

 15 התלמידים מסבירים היטב את בחירת שיטות ההפרדה והתאמתן לנדרש              
 

  10 קיים שיתוף פעולה טוב בין התלמידים המציגים              
  10 בלוח הזמנים שנקבע להצגההתלמידים עומדים               

 100 כ"סה
 

 


