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 תרגום חופשי הניה ווילף

 הקדמה

המרכיבים העיקריים של הוראת . מאמץ רב מושקע בשיפור הוראת הפיזיקה

הוצע שהשיעורים צריכים , למשל.  נבחנו ביסודיות,המעבדה והשינון,  ההרצאה–הפיזיקה 

 צריכות להתמקד בעזרה לתלמיד להבין את שהמעבדות, להיות יותר פעילים מצד התלמיד

כל . המושגים ושהשינון והחזרה צריכים לעורר את עניין התלמידים ואת תשומת ליבם

למעט  , די בשולי הוראת הפיזיקה, לצערנו, ההצעות הללו והמאמצים לרפורמה נשארו

 .טכנולוגית המחשב

, "סם חיים"כבתקופה האחרונה נראה שהמחשבים משתלטים על הוראת הפיזיקה 

בשעה שאנו מצדיעים . הדמייה או איסוף ועיבוד נתונים, בהערכה, אם זה בפתרון בעיות

ואנו משתמשים , לשימוש בטכנולוגיה מודרנית העושה את ההוראה ליותר אפקטיבית ונעימה

 למעבדה הקטנה –היינו רוצים להסב את תשומת לב המורים לגישה נוספת , בה גם כן

 .יקלי מסויםשבמוקדה מושג פיז

 במשך חמש עשרה השנים Rutgers אוניברסיטתהשתמשנו בשיטה זו בהצלחה ב

היא מתוכננת לעזור . השיטה זולה יחסית ומעצם טבעה מפעילה את התלמידים. האחרונות

היא . היא תומכת בדיונים ובלמידה. לתלמידים להשתלט על מושגים באמצעות ביצוע ניסויים

היא . ת שמשתמשים בהן בהוראת הפיזיקה בחטיבה העליונהנסמכת באופן ישיר על שיטו

אנו בטוחים שמעבדות אלו יהפכו . תומכת בפתרון בעיות המופיעות בספרים לסיכום הפרק

מעבדות זעירות אלו יכולות לשמש . למרכיב שווה ערך בהוראה המסורתית של הפיזיקה

  ".למידה מרחוק"כמרכיב זול וניסויי בהוראה לא מסורתית כמו 

 ?מהן המעבדות הזעירות

העוזרות לתלמידים להבין עקרונות , לרוב מורכבות מניסויים איכותיים, הן קצרות  

הרעיון . יש לבצע אותן ולדון בהן בקבוצות קטנות של שלושה עד ארבעה תלמידים. בסיסיים

". מרשם בישול"נוסח  אבל יש להימנע מהוראות מפורטות, י המורה"של המעבדה נקבע ע

ולאילו מסקנות יובילו המדידות , למדוד, מידים מחליטים במה הם הולכים לצפותהתל

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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  והמעבדות הזעירות הם1ההבדלים העיקריים בין המעבדות הרגילות. והתצפיות שלהם

 :שהמעבדות הזעירות

 ;קצרות .1

 ;מתמקדות במושג .2

 ;מובנותאינן  .3

 ;פשוטות .4

 ;מבוססות על ניסיון למידה קבוצתי .5

 ;לא נדרשות ערכות מעבדה פורמליותולרובן , אינן יקרות .6

שתופשים חלק הולך וגדל  (tutorials -לבין הההבדל בין המעבדות הזעירות שלנו 

, ההבדל הוא בכך שכל התכנון. הוא לא רק בגרעין המסורתי) בהוראה הפחות מסורתית

 תהליך זה מאפשר לתלמידים לשקול. של הניסוי נעשה על ידי התלמידים" ההגיון"הביצוע ו

.להציג שאלות ולענות עליהן  בדרכם הם, במלים שלהם את המשמעות של מה שהם עושים
2,3  

 ,ממוקדים, ניסויים קצרים. המעבדות הזעירות אינן חדשות בהוראת הפיזיקה

 התכנית שלנו מבוססת על 4. מזדמניםםכאירועי תוארו כבר בעבר ,עשים על ידי תלמידיםנה

 להיות מרכיב שגרתי ושווה ערך למרכיבים האחרים ות הזעירות צריכותדהרעיון שהמעב

 Hellerהמעבדות הזעירות שונות באופן מובהק מהניסויים של . בהוראת הפיזיקה

 .5נים בכך שהם עשירי  תוכן ויש בהם יותר הדרכהישמאופי

 

 מטרות המעבדות הזעירות

 :ת             טבען של המעבדות הזעירות מכתיב את את מטרות ההוראה הבאו

 . לעודד עניין והתרגשות הקשורים לחקירה עצמאית .א

 . לעודד דיונים המתמקדים בתופעות פיזיקליות .ב

 . לצפות בתופעה שהתלמידים ראו  לרגע ומרחוק כניסוי הדגמה .ג

 . לצפות בתופעה המדגימה כיצד הבנה פיזיקלית מועילה לחיי היום יום .ד

 . להתעמת עם מושגים שגויים .ה

 .לבדוק חוקים מופשטים להיות מסוגלים להבין ו .ו

 . ליישם מודלים למצבים אמיתיים .ז

 . למדוד תכונות חומרים .ח

 ".סוף פרק" לקבל תשובות באופן ניסויי לשאלות  .ט
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 –ניתן להשתמש במעבדות הזעירות ברמות שונות על מנת להשיג את יעדי ההוראה 

יש , וברוריםגם אם הניסויים פשוטים . מבית הספר התיכון ועד לרמה  אוניברסיטאית גבוהה

לתלמידים קשיים בבניית משמעות אם הם אינם מדברים על תצפיותיהם ומגנים על הסבריהם
6 . 

 

 שיטות לשימוש במעבדות הזעירות

בציוד הנדרש ,  תלוי בתנאים–              ניתן לבצע את המעבדות הזעירות בכל מקום 

אחרות ,  הן איכותיותרבות מהמעבדות הזעירות שברשימה שבהמשך. ובאמצעים הזמינים

 .התלמידים צריכים לדעת במדויק מה הם צריכים להשיג. דורשות כמה מדידות

קל . נדרשות אסטרטגיות הוראה מתאימות,             למרות שהניסויים כאן פשוטים 

ח כתוב "מאוד לקלקל את כל הרעיון בכך שהניסויים יהיו מורכבים יותר מדי או בדרישה לדו

במקום לשוחח עם התלמידים במשך ולאחר ביצוע המעבדה ,  חישוביםארוך עם הרבה

בעת ביצוע הניסויים . הוא צריך להיות בגודל דף אחד לכל היותר, אם מוגש דף כתוב. הזעירה

לברר מושגים , לשאול שאלות, על המורים לכוון את עבודת התלמידים בדיסקרטיות, בכיתה

דד את התלמידים ולגרום להם לעשות רפלקציה לעו, שגויים ולגרום לתלמיד להתעמת איתם

כדאי מאוד . יש לבקש מהתלמידים לתאר את ההבדל בין תצפיות  לבין הסברים. על עבודתם

, בהן התלמידים ידונו ביניהם" שלאחר המעבדה הזעירה"שיהיה מאגר מוכן של שאלות 

של שלושה הן קבוצות (על תשובותיהם בפני המורה והכיתה " יגנו"בקבוצות קטנות ואז 

בנסיבות מתאימות כדאי לבקש מהתלמידים להציג בפני הכיתה את תוצאות ). היעילות ביותר

 .הניסוי

 

 :            בעת תכנון מעבדה זעירה כדאי לקחת בחשבון את ההצעות הבאות 

כך שהתלמידים ידעו מה היעד שלהם , נסח את מטרות המעבדה הזעירה בבהירות  .1

 ).לנבא ולהסביר משהו, לאשר,  לחשב,למדוד, לראות משהו(

למטרות (אל תספק הדרכה כיצד להשיג את היעדים פרט לאספקת החומרים   .2

 ).מסוימות נדרשים התלמידים למצוא את החומרים המתאימים

 .וודא שיש לך שאלות המתאימות לעידוד ההבנה המושגית ולא לשינון עובדות  .3

 .וודא שהכל קצר  .4
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קיטוב : " שהתלמיד מקבל לפני שהוא מבצע את המעבדה הזעירה         להלן דוגמא לדף

 ".האור

 .אורה שלך היא להראות דרכים שונות לקיטוב המטרה

 .רצפת לינולאום, מראה, מיכל פלסטי מלא במים, שני לוחות מקטבים: השתמש ב

תכנן ניסויים המראים את ; 900 ושל 00 במקרים של Malusהשתמש במקטבים ובחן את חוק 

 .דל בקיטוב בין אור המוחזר ממשטח מתכתי לזה שמוחזר ממשטח שאינו מתכתיההב

 

 :שאלות

 ?מהו ההבדל העיקרי בין אור מקוטב לאור שאיננו מקוטב  .1

 ? מכיר לקיטוב האורה כמה דרכים את .2

צרף תרשים המראה את מיקום .  תאר כל ניסוי שביצעת והתוצאות שקיבלת .3

 .המקטבים

 אתה יכול לראות עצמים שקועים במים ביתר מדוע,  אם אתה משתמש במקטב .4

 ?ברור מאשר ללא מקטב

הסבר , אם המטרה לא הושלמה?  האם מטרת המעבדה הזעירה הושגה:הסבר:  מסקנה

 .7מדוע והצע דרכים להתגבר על הבעיה

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
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 רשימת מעבדות זעירות

עבדות אנו יודעים שקיימות מ.       אנחנו מציעים כאן מעבדות זעירות שביצענו בהצלחה

לאחר הכותרת המכילה את החומרים הדרושים . ונשמח לשמוע עליהן, זעירות רבות נוספות

למערך הניסוי וכן ) אם ככותרת אינה מספקת(אנו מספקים הוראות קצרות , למעבדה הזעירה

 .שאלות או מטלות לתלמידים

 

 קינמטיקה
 
 גלאי תנועה .1

 .(v,t) ,(x,t) בהתאם לגרפים הנתונים של התנוע

 

 גלסר .2

 .העזר בחבר ובסרגל על מנת לקבוע את זמן התגובה שלך

 

 חוקי ניוטון
 

 .עפרון ועיתון .3

קרוב לקצהו כך שמחצית , מ על שולחן" ס20 –שאורכו כ ) למשל, עיפרון( מקם מוט קטן 

בעזרת חפץ קשה הכה . כסה את החצי שעל השולחן בעיתון. המוט בולטת מעבר לקצה

 .בר לשולחן על קצה המוט הבולט מעבמהירות

 !הסבר

 

 .הצמד לחלקו התחתון חוט נוסף זהה לקודם. תלה גוף על חוט .4

צפה והסבר את ההבדל בין מה שקורה כשאתה מושך את החוט התחתון לאט לבין  .א

 .מה שקורה כשאתה מושך את החוט התחתון בפתאומיות

 

 .שתי גלגלות וחבל, מסה תלויה בשני ממדים  באמצעות שתי מסות נוספות  .5

 . ת המסות השונות וודא שהן מגיעות למצב שווי משקלתלה א

 .בחן את רכיבי הוקטורים ואת הכוחות השונים הפועלים במצב שיווי המשקל

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .מכונת אטווד .6

הזנח או הכלל את התנועה הסיבובית של . השתמש בשער אופטי או גלאי תנועה אחר

 .הגלגלת

 .גיאות שיטתיותשן בחהב. הסבר את מטרת המכונה .א

 .gאת  מדוד  .ב

 . מדוד את התאוצה הזוויתית של הגלגלת .ג

 . בדוק את שימור האנרגיה .ד

 

 .מאזני אמבט למדידת משקל אדם .7

 .קבע את התאוצה של מעלית

 

 .בול עץ על מישור משופע בעל שיפוע משתנה .8

 .הנח את בול העץ על המישור המשופע

 .קבע את מקדם החיכוך הסטטי .א

ונים והראה שמקדם החיכוך הסטטי בחן  מקדמי חיכוך סטטייים עבור חומרים ש .ב

 .גדול ממקדם החיכוך הקינטי

 

 .שני מטאטאים .9

כל תלמיד מטאטא (שני תלמידים מחזיקים שני מטאטאים . הדגם את אפקט גלגלת ההרמה

קשור חבל לאחד . זה מזה כשהם מקבילים זה לזה, מטר וחצי, במרחק של מטר) אחד

 .כך שתיווצר מעין גלגלת, לותהמקלות וגלגל אותו מספר פעמים סביב שני המק

מדוע יכול אדם שלישי לקרב בקלות את שני המקלות זה לזה באמצעות משיכה קלה של 

 ?הקצה החופשי של החבל

 

 ).'שני חבלים הקשורים לפאוץ(דלי מים או כוס מים בכף קלע  .10

 .סובב את המערכת במסלול מעגלי אנכי מבלי לשפוך את המים

 .םהסבר מדוע המים אינם נשפכי .א

 . השווה בין הכוח הצנטריפטלי לבין כוח הכבידה במצבים שונים .ב

 . הסבר מדוע דרושה מהירות מינימלית להצלחת הניסוי .ג
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 סטטיקה
 

 .  עשויים מגיליון פלסטיT או Lצורות שונות כמו , חצאי עיגולים, משולשים .11

ולטת הבא מעמד עם סיכה ב. נקב בצורות השונות חורים קטנים במרחקים שונים זה מזה

 .ניתן להכפיל חלק מהצורות או להוציא מהן חלקים. ואנך בנאים

 . השווה ביניהם. מצא את מרכז המסה של הצורות  באופן מעשי ובאופן תיאורטי

 

 .משקולת קטנה, סרגל .12

 .קבע את מסת הסרגל תוך שימוש במשקולת על מנת לאזן אותו על נקודת משען

 

 .מגדל הלבנים .13

 .ם או אבני דומינו או לבני לגוהשתמש בכחמישה ספרים זהי

 .קבע עד כמה ראש המגדל יכול לבלוט מעל תחתית המגדל .א

 .קשור בין התוצאה שקיבלת למרכז המסה של העצמים בהם השתמשת .ב

 

 חוקי שימור
 

 .וכדור מתאים, )מופיע במשחקי מכוניות(מסלול בצורה המצוירת .  14

 .שחרר את הכדור מגבהים שונים

 .ר אינו מגיע לגובה ממנו שוחררהסבר מדוע הכדו. א

 קבע את הגובה המינימלי ממנו יש לשחרר את הכדור על מנת . ב

 השווה את תוצאת הניסוי לתוצאה .     שישלים מסלול מעגלי שלם

 .    המחושבת
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 .על מישור משופע) מלאים או חלולים(גלילים , כדורים.  15

ם בכדורים ובגלילים בעלי מסות שונות השתמש בכל פע. העזר בשולחן מוטה בזווית קבועה

 ).פנימיים וחיצוניים(ורדיוסים שונים 

 .קבע כיצד הצורה והמסה של העצמים השונים משפיעים על מהירותם בתחתית המסלול

 

 .יירוסקופ'ג.  16

 .צפה והסבר את תופעת הנקיפה

 

 .בלון שאיננו קשור. 17

 .נפח בלון ושחרר אותו

 .צפה והסבר את אפקט הרקטה

 

 .כסא מסתובב ומשקולות.  18

 .התנסה בשימור התנע הזוויתי תוך שימוש בכסא מסתובב עם חיכוך קטן ומספר משקולות

 .מצא כיצד תוכל לשנות את המהירות הסיבובית של הכיסא.  א

 .הסבר את האפשרות שמצאת.  ב

 

 תנודות וגלים
 

 .שניותסרגל ושעון בעל מחוג , מספר מסות שונות, קפיצים שונים.  19

 .אמת את חוק הוק .א

השתמש במסלול . קבע את קבועי הכוח של הקפיצים השונים באמצעות תנודות .  ב

 .אופקי או בצע זאת במישור אנכי אוויר

 ? בתנועה האנכיתgהאם יש משמעות ל .    ג

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
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 .מטוטלת פשוטה.  20

 .מוצע תנודות במ10 –ערוך כ .  מטרים1.5 -השתמש במשקולת ובחבל דק  שאורכו כ 

 מתוך הנוסחה לזמן מחזור של תנודות קטנות gמצא את .   א
g
lT π2=.  

2cTlבדוק ש .  במשרעת ובמסהTהראה את אי התלות של זמן המחזור .   ב =.  

בחן את הסטייה מהתנועה ההרמונית הפשוטה תוך שימוש במסמר או דרך אחרת .    ג

 .בללקיצור אורך הח

 
 .המטוטלת הפיזיקלית.  21

 . תנודות10השתמש בעצמים שונים ומדוד את הזמן של 

 .מצא  את מומנט ההתמד של העצמים השונים

 

 .צמד מטוטלות בעלות אותו אורך.  22

 .השתמש בצמד המטוטלות כדי להראות העברת אנרגיה

 . צפה והסבר מה קורה כשמשחררים את אחת מהמטוטלות

 

 .Slinky קפיץ מסוג.  23

 .בקש משני תלמידים להחזיק את שני קצות הקפיץ

 .מדוד את אורך הגל שלהם, בחן את אופני התנודה.  א

 .קבע מהן הדרכים המעשיות לשינוי מהירות הגלים בקפיץ.  ב

 

24  .Slinkyקשור למיתר . 

 .השתמש בקפיץ כדי לחקור את שינוי המופע כשגל מוחזר מתווך יותר צפוף.  א

 . בקפיץ כדי לחקור את שינוי המופע כשגל מוחזר מתווך פחות צפוףהשתמש. ב
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 קול
 

 .מוט אלומיניום ארוך.  25

 ".מוט המזמר"י שפשוף ה"השמע קולות ע

 .קבע כיצד לעורר אופני תנודה שונים.  א

 .קבע את מהירות הקול באלומיניום.  ב

 

 ).פתוחים בשני הקצוות (Rayleighצינורות .  26

 .דים לסובב את הצינורות במהירויות שונותבקש מהתלמי

 . השונים שוניםבאופני התנודהצפה .  א

 .מדוד את מהירות הקול.  ב

 
 .מים וכוס ליין.  27

 י שפשוף של קצה הכוס וצפה בשינוי בקול בעת מזיגת המים" עאופני התנודהעורר את       
 .לכוס
  

 
 נוזלים במנוחה

  

 ).ם ידית להרמת הגומיפיסת גומי ע(כוסית יניקה .  28

 . הנח פיסת גומי ריבועית על שולחן חלק ובקש מאחד התלמידים להרים את פיסת הגומי

 ).מדוע בלתי אפשרי להפריד  בין השולחן והגומי. (הסבר את התוצאה.  א

 ?מדוע ההפרדה אפשרית עבור פיסה קטנה של גומי.  ב

 

 .כוס עם מים וגלוית דואר.  29

 . את הכוס עם גלוית הדואר והפוך את הכוסכסה, מלא כוס במים

 .הסבר מדוע המים אינם עוזבים את הכוס

 

 .שני מכלי מים וצינור פלסטי.  30

 .ל מתקן להדגמת אפקט הסיפון"מצעים הנאבנה מה. א

 .הסבר את אפקט הסיפון.  ב
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 .בול עץ בקערת מים.  31

 .השתמש בסרגל בלבד

 .מדוד את צפיפות העץ

 

 .מיכל עם מים. ה ודיאט קולהפחיות קול.  32

 הסבר מדוע רק פחית הדיאט. צפה בפחית קולה ובפחית דיאט קולה תוך השקעתם במים

 .קולה צפה

 

 .של נחושת ושל חומר בלתי ידוע, פיסות של אלומיניום, משורה, מאזניים.  33

 .השתמש במשורה עם מים כדי לקבוע את נפח פיסות החומרים השונים

 .ות של האלומיניום ושל הנחושתקבע את הצפיפ.  א

 .זהה את החומר הבלתי ידוע על פי קביעת צפיפותו.  ב

 

 .פחית ובה אבנים בתום קערת מים.  34

 .הסבר מדוע הפחית עם האבנים בתוכה צפה ואינה שוקעת

 

 .סרגל, שני נוזלים שונים שאינם מתערבבים זה בזה, Uצינור פלסטי בצורת .  35

 ומלא את שני קצותיו בשני הנוזלים בעלי משקל סגולי Uף לצורת כופף צינור פלסטי שקו

 .שונה

 .מצא את הצפיפות היחסית של הנוזלים

 

 צוללן קרטזי.  36

 .צפה והסבר את תנועתו, בנה צוללן קרטזי

 

 .סבון נוזלי, מחט על פני מים.  37

 .נסה לגרום למחט לצוף על פני המים

 .וע ומתי היא שוקעתוכן מד, הסבר מדוע ומתי המחט צפה.  א

 ?בלי שתיגע בה, כיצד תוכל לגרום למחט לשקוע.  ב
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 .שמן במים, מים בשמן.  38

וכן את ההתנהגות של , צפה והסבר את ההתנהגות של טיפות שמן קטנות המוחדרות למים

 .טיפות מים קטנות המוחדרות לשמן

 

 נוזלים בתנועה
 

 .שני גיליונות נייר.  39

 .ה בין שני גיליונות הניירפי באמצעות נשיהדגם את עקרון ברנול

 .והסבר את התוצאה לאחר שצפית בתופעה, נבא מה יקרה לפני שתנשוף

 

 .שואב אבק וכדור פינג פונג.  40

 .הסבר. צפה בכדור המרחף מעל לזרם אוויר.  א

צפה בהשפעה שיש להטיית זרם האוויר בזווית כלשהי לאנך ולהשפעה שיש לערור .  ב

 .בכדור חביות תנודות רו

 

 .ביצה רכה וביצה קשה.  41

 ?כיצד תוכל לקבוע איזו ביצה רכה ואיזו קשה

 

 חום ואנרגיה תרמית
 

 .נר בבקבוק.  42

 .ל כדי להדגים אי הולכת חום במצב של נפילה חופשית"השתמש בנ

 . צפה והסבר את כיבוי הנר בבקבוק כשהם נופלים חופשית

 

 .קריסת פחית קולה.  43

 .םממים לפחית קולה ריקה והרתח אותם מעל מחצוק מעט 

 .הראה והסבר את קריסת פחית הקולה כשמטבילים אותה במים קרים

 

 .שעון, מדחום, כוסית קלקר,  ווט200גוף חימום מסחרי של .  44

 .ל"קבע את ההספק של גוף החימום באמצעות החומרים הנ. א

 . הסבר את ההבדל.השווה את התוצאה שלך עם הרשום על גוף החימום.  ב

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 
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 .מים בטמפרטורות שונות, כוסית קלקר, מדחום, )צבוע בצבע ניטראלי(בול מתכת .  45

 .על פי החום הסגולי שלו) הצבוע בצבע ניטראלי(זהה את הגוף המתכתי 

 

 .מבער בונזן.  46

 .מלא מים בכוס ניר למחצית מנפחה

ניתן להרתיח את המים בלי , זןכששמים את הכוס מעל מבער הבונ, צפה והסבר מדוע      

 .את הכוסלשרוף 

 

מלא עד כדי מחציתו , בקבוק קטן בעל תחתית עגולה וסוגר יציב וחזק, מבער בונזן.  47

 .במים

סגור היטב את הבקבוק באמצעות הסוגר . מלא את הבקבוק במים עד כדי מחצית מנפחו

 .ורהרתח את המים מבער הבונזן והפוך את הבקבוק מעל לכי. היציב

 .צפה והסבר מה קורה כשאתה שופך מים קרים על הבקבוק.  א

 .הסבר. ואז שים קרח על הבקבוק.  ב

 

 .דיסקה מסתובבת, נר.  48

 .צפה והסבר מדוע להבה מסתובבת נוטה פנימה

 

 אלקטרוסטטיקה
 

פיסת בד , שני גלילי קרטון, עץ או מתכת באורכים שונים ומסות שונות, מוטות פלסיק.  49

 .או פרווה ו משיצמר א

 .שפשף את המוטות עם בדים שונים וצפה באינטראקציה ביניהם

 .כוחות החשמלייםההראה את הגודל של .  א

 .הדגם כוחות דחייה וכוחות משיכה.  ב

 .הדגם והראה שיש רק שני סוגים של מטענים.  ג

 

 .בלון מנופח.  50

 .שפשף את שערותיך בבלון מנופח והדבק אותו לקיר

 . תצפיותיךהסבר את
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 .מוט טעון ועדשה קמורה, פחית קולה על רצפה ישרה וחלקה.  51

 .גלגל פחית קולה על הרצפה הישרה באמצעות מוט טעון

 .סובב את העדשה וגלגל את פחית הקולה, בלי לגעת בפחית או בעדשה

 

 .מסרק פלסטי.  52

 .הסבר. הרם פיסות נייר קטנות בעזרת מסרק פלסטי ששופשף בשער

 

 .  קווי שדה חשמלי מודגמים בעזרת נסורת.53

 .סגור מעט נסורת יבשה בקופסת עץ שחלקה העליון עשוי מפלסטיק שקוף

 .הסבר. שפשף את הפלסטיק וצפה בהתנהגות הנסורת

 

 .מחולל ון דה גרף.  54

 :לדוגמא. הרבה אפקטים אלקטרוסטטיים בסיסייםבהשתמש במחולל כדי להדגים ולהתנסות 

 .צפה והסבר את מה שמתרחש.  על הקצה העליון של המחוללהנח ורמיקוליט

 

 זרם ישר
 

 .מצפן, אלקטרודות נחושת ואבץ, לימון.  55

  חבר.י הכנסת אלקטרודות הנחושת והאבץ לתוך לימון שנסחט קלות"צור סוללה חשמלית ע

 טאת האלקטרודות באמצעות תיל נחושת וגלה את קיומו של זרם חשמלי באמצעות מח

 .המצפן

 .הסבר מדוע דרושות אלקטרודות משני סוגי מתכת ומה תפקיד הלימון

 

 .תיילים, מספר נגדים ידועים, סוללה, מולטימטר.  56

 .חבר ובדוק את ההתנגדות. וכיצד יש לחברם במקביל, הסבר כיצד יש לחבר נגדים בטור. א

 .במעגלים פשוטים המורכבים מנגדים וסוללה' מתחים וכו, מדוד זרמים.  ב

 .השווה תוצאות מדודות לחישובים תיאורטיים.  ג
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 מגנטיות
 

 .קלפי נייר, נסורת ברזל, מגנטים, מצפן.  57

שים . שים את מלבני הנייר על המגנטים. השתמש במגנטים מסומנים ובמגנטים לא מסומנים

 .את נסורת הברזל על הנייר

 ? בקצוותכיצד אתה יודע שהם. הראה היכן נמצאים הקטבים של המגנטים.  א

 .עקוב אחר השדה המגנטי.  ב

 

 .נסורת ברזל, סילונית, תייל נושא זרם.  58

כשאתה משתמש בנסורת הברזל ', בסילונית וכו, צפה בשדה המגנטי סביב תייל נושא זרם   

 .במצפן קטןאו 

 

 .תיילים ומגנט לא מסומן, סוללות, סלילים קלים.  59

 .חבר אותם לסוללות. תלה את הסלילים כך שהם יכולים להסתובב

צפה באינטראקציה של הסלילים עם הזרם הזורם בהם כדי למצוא את הקטבים .  א

 המגנטיים

 .      שלהם

 .כדי לקבוע את הקטבים של המגנטים הלא מסומנים שבידך' השתמש בתוצאות של א.  ב

 

 .תייל נושא זרם בין הקטבים של מגנט פרסה.  60

 .הסבר. ס לכיוון הזרםצפה בכוח הפועל על התייל ביח

 

 

 .מסמרים ותייל נושא זרם.  61

 .צור אלקטרומגנט

 

 . וחוט מוליך דקUליבת ברזל בצורת .  62

. ולפף את שתי זרועותיה בחוט מוליך דק, Uהשתמש בליבת ברזל בצורת . בנה מגנט פרסה

 הקפד ללפף בשני החלקים. לפף את החוטים במספר שכבות. אל תלפף סביב החלק הקעור

 . בכיוונים שונים
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בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 



 
 

 

  ככלי חיוני בהוראת הפיזיקה– The Minilab –" המעבדה הזעירה"
    The Minilab as an Indispensable Tool in Physics Instruction - Eugenia Etkina and George K. Horton 

     http://www.gse.rutgers.edu/people/docs/ee/minilabs.pdf 
 

16

 .בדוק האם השדה המגנטי של המגנט שבנית זהה לזה של מגנט פרסה

 

 .סליל מתייל ושני מהדקי נייר מתכתיים, מגנט קרמי קטן, Dסוללה מסוג .  63

 .בנה מנוע חשמלי

 

 השראה אלקטרומגנטית
 

 .מפסק ומגנטים, סוללה, סלילים, נומטרווגל.  64

 . האחר לסוללה דרך המפסקנומטר ואתווחבר סליל אחד לגל

 .ל"הדגם את הניסויים של פראדיי בהשראה אלקטרומגנטית תוך שימוש בחומרים הנ.  א

 .הדגם את החשיבות של תנועה יחסית. קבע את כיוון הזרם המושרה בסליל ראשון.  ב

   

 .מגנט פרסה, דיסקיות פלסטיות ומתכתיות, מישור משופע.  65

סקיות המתגלגלות מטה על המדרון כשהן עוברות בין צפה והסבר את מה שקורה לדי

 .הקטבים של מגנט הפרסה

 

 .פנס דינמו.  66

 .צפה והסבר את הפעולה של פנס הדינמו

 

 .צינור אלומיניום ארוך, מגנט מוט ופיסת חומר לא מתכתי הזהה בצורתו למגנט המוט.  67

 .צפה והסבר. הפל את העצמים  דרך צינור האלומיניום

 

 .טבעת

 .צפה בזרמים מושרים בטבעות מתכתיות ובסלילים המכילים נורה.  א

 
 אופטיקה גיאומטרית

 

 פנס.  69

 .הנוצר על הקיר, האר את הקיר וצפה בצורות השונות של הצל של ידך

 .הסבר מה קורה כשידך מתרחקת מהפנס
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 .לוח קרטון מלבני עם נקב במרכזו, נורה.  70

 .תיל באמצעות לוח הקרטוןצור על הקיר דמות של חוט ה.  א

 .הסבר מדוע הדמות הנוצרת הפוכה.  ב

 

 .מראה מישורית אחת. 71

 .הורה לתלמידים להסתכל בדמותם במראה

 .קבע כיצד גודל הדמות תלוי במרחק מהמראה.  א

 .קבע כיצד הדמות במראה הנראית תלויה במרחק בין התלמיד למראה.  ב

 .'מרחק מהמראה וכד, דל הדמותגו, שמאל-ניסויים עם תופעת הימין.  ג

 

 .90 0שתי מראות מישוריות בזווית של  .  72

, בחן את שלוש הדמויות הנוצרות. 90 0כך שתהיינה בזווית של , הדבק את שתי המראות

 .ובעיקר את הדמות של הדמות

 

 .θשתי מראות מישוריות בזווית .  73

 .θרות כפונקציה של בדוק את מספר הדמויות הנוצ. הנח עצם בין המראות.  א

13600אמת שמספר הדמויות הוא .  ב

−=
θ

n עבור θ = 0 60 ,0 90 ,וכו'. 

 

 .סרגלים וגיליון נייר, נרות או נורות, מראה קמורה, מראה קעורה.  74

 .השתמש בנרות או בנורות כעצמים ובגיליון הנייר כמסך

 .דלה שלהןקבע את אורך המוקד של המראות ואת מידת ההג.  א

 ונבא היכן תיווצר הדמות עבור מרחק נתון של העצם ' השתמש בתוצאות שקיבלת בא.  ב

 .השווה את תוצאות הניסויים שלך עם התוצאה החישובית.      מהמראה

 .בדוק את  הניבוי שלך. נבא מה יקרה אם תכסה מחצית מהמראה.  ג

 . כשאתה מכסה שלושה רבעים מהמראה', חזור על סעיף ד. ד
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סרגל ומד , ארבע סיכות, בעלת דפנות מקבילים ומלוטשים, תיבה פלסטית מלבנית.  75

 .זווית

כך שהן , שתי סיכות מכל צד של התיבה. הנח את התיבה על לוח קלקר  ותקע בו את הסיכות

 .אמת את חוק סנל. מסתדרות בקו ישר כשמסתכלים על כל שתיים מהן דרך התיבה

 

 .זכוכית מגדלת.  76

כיצד תשתנה ? היכן נמצאת הדמות ביחס לעצם? כיצד פועלת הזכוכית המגדלת. א

 הדמות אם 

 ?     תכסה מחצית מהעדשה

 .שרטט תרשים קרניים.  ב

 

 .ניסויים פשוטים עם שתי עדשות.  77

 .בנה טלסקופ גליליאו.  א

 .בנה מיקרוסקופ.  ב

 

 אופטיקה פיזיקלית
 

 .עות ניוטוןטב, שתי צלחות זכוכית שטוחות.  78

 .הסבר את הצבעים. השתמש בשתי צלחות שטוחות כדי לצפות בתבנית התאבכות.  א

 .צפה בטבעות ניוטון והסבר את הכתם במרכז.  ב

 

 .וקרומי סבון דקים, בועות סבון.  79

צפה והסבר את הצורה ואת הצבעים הנראים של האור המוחזר מבועות הסבון ומקרומי סבון 

 .עים של הקרום מייד לפני שבירתוהסבר את הצב. דקים

 

 .סדק כפול וסריג פלסטי, סדק יחיד, מצביע לייזר.  80

השתמש בסדקים השונים בין מצביע הלייזר לבין הקיר כדי לצפות בתבניות הנוצרות על 

 .הקיר

נבא מה . הסבר מדוע היא נוצרת. צפה בתבנית ההתאבכות מסדק כפול הנוצרת על הקיר.  א

 יקרה 
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הסבר מה . לפסי האור והחושך אם תקרב את מצביע הלייזר או את הסדקים  אל הקיר        

 .רואהאתה 

 .'חזור על מה שעשית בסעיף א. צפה בתבניות עקיפה בסדק יחיד.  ב

 .'חזור על מה שעשית בסעיף א. צפה בתבניות התאבכות בסריג.  ג

 

 .סריג פלסטי ומקורות אור שונים.  81

 .י לפרק את האור למרכיביו הספקטרלייםהשתמש בסריג פלסטי כד

 .צפה בספקטרום של נורת ליבון.  א

 .צפה בספקטרום של האור של נורת ליבון בעלת עוצמת אור משתנה.  ב

 .צפה בספקטרום של נורת ניאון.  ג

 .'לב, הסבר את ההבדל בין א.  ד

 !) אל תסתכל ישירות בשמש: אזהרה. (צפה בספקטרום של השמש.  ה

 

 .ני מקטביםש.  82

, θשלח אלומת אור דרך שני מקטבים שצירי העברת האור שלהם יוצרים ביניהם זווית . א

 וצפה 

 .θ     במעבר האור כפונקציה של 

 .מצא את הזווית בין המקטבים בה שום אור אינו מועבר.  ב

 .הראה שהאור המוחזר מקוטב.   ג

 

 .פנסים צבעוניים.  83

 .כחולים וצהובים כדי ללמוד על הרכבת צבעים, מיםהשתמש בהרכבים של פנסים אדו

 

 .מנסרות.  84

 .צפה והסבר כיצד המנסרה מפרקת את האור.  א

 .הסבר. השתמש במנסרה נוספת כדי לקבל שוב אור לבן.  ב
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם. אין לעשות שימוש כלשהו 
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר )למעט אתר בית הספר בו 
מלמד המורה(; העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו. 




