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הקדמה

במאמר זה שני החלקים האלה:

י"א.  כיתות  תלמידי  בעיקר  תלמידים,  עבור  המיועדות  ו-ג  ב  א,  פעילויות  משלוש  בנוי  שלו  הראשון   החלק 

מומלץ שהתלמידים יבצעו את הפעילויות כסיכום ללימוד הפרק "כבידה".

אם הפעילויות נעשות במסגרת כיתתית — המורים מוזמנים לצלם או להדפיס את החלק הראשון של המאמר ולהעביר 

אותו כלשונו לתלמידים.

החלק השני של המאמר מיועד למחנכי מדע )מורים, אנשי הוראת המדעים וכיו"ב(.

חלק ראשון: פעילויות עבור התלמידים

DSCOVR פעילות א: פעילות המבוססת על סרטון וידאו שצולם מהחללית

 Deep Space Climate Observatory סרטון וידאו של הירח, כשזה חלף על פני כדור הארץ, צולם מחללית המחקר 

.)DSCOVR — ובקצרה(

איור 1: אחת התמונות של הסרטון שבו הירח נראה על רקע כדור הארץ

מן הנעשה 
הארץ והירח חברו להם יחדיובבית הספר

פעילויות ללומדי פיזיקה ופיזיקה מחקרית
עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע,  וחמד"ע, מרכז לחינוך מדעי, ת"א
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איור 1 לעיל הוא אחת מתמונות הסרטון; התצלום של הארץ באיור זה כולל את האוקיינוס השקט, את צפון 

אמריקה וחלקים מהקוטב הצפוני.

סוכנות החלל האמריקנית, NASA, פרסמה את הסרטון באתר האינטרנט שלה)1(; תקציר הדברים פורסם גם בעברית)2(.

הסרטון צולם בעזרת טלסקופ)3( הממוקם בחללית.

צילום סרטון הווידאו החל בתאריך 16.7.2015 בשעה 22:50 והסתיים למחרת, בתאריך 17.7.2015, בשעה 3:45 

לפנות בוקר לפי שעון ישראל, כלומר, לאחר כ-5 שעות.

לתלמידים, ענו על השאלות שלפניכם:

האם בצד של כדור הארץ הנראה באיור 1 שרר במהלך הצילומים יום או לילה? נמקו.  )1 ( א. 

הצילומים?  נערכו  שבהן  השעות  לגבי  לנתון  בסתירה  עומדת  לעיל   )1 א.) לסעיף  תשובתכם  האם   )2 (  

)השעות רשומות בפסקה הקודמת(.

האם צד הירח הנראה באיור 1 מואר על ידי השמש? נמקו.  )3 (  

התבוננו בסרטון הווידאו )הסרטון מופיע בכל אחת מהכתבות המוזכרות לעיל( וקבעו, על-פי הסרטון בלבד,   )1 (  ב. 

מהו היום בחודש העברי שבו צולם הסרטון. הסבירו כיצד קבעתם את תשובתכם.

4(, את התאריכים הלועזיים  הקלידו למחשבון מיוחד, שנועד להמיר תאריכים לועזיים לעבריים )ולהפך()  )2 (  

שבהם נערך צילום סרטון הווידאו. קראו במחשבון את התאריך העברי המתאים.

1( לבין התאריך העברי שאותו מציג המחשבון המיוחד? האם יש התאמה בין תשובתכם לסעיף ב.)   

ידוע כי הירח נע כך שהוא מפנה תמיד את אותו צד שלו, שמכונה "הצד הקרוב", לעבר כדור הארץ.    

הצד הנגדי ל"צד הקרוב", שמכונה "הצד הרחוק", נסתר באופן קבוע מעיני צופים על הארץ.

האם במהלך תנועת הירח סביב הארץ הירח מסתובב גם סביב ציר העובר במרכזו? הסבירו. ג. 

מה  להטעות?  עלול  זה  שם  מדוע  הירח".  של  האפל  "הצד  לעתים  נקרא  הירח  של  הרחוק"  "הצד   )1 ( ד. 

הייתה, לדעתכם, הסיבה לבחירת השם "הצד האפל של הירח"?

הציעו שם חלופי מתאים למונח "הצד האפל של הירח" )ובנוסף למונח "הצד הרחוק"(.  )2 (  

הערה:  

1959. תצלום  3" בשנת  "הצד הרחוק" של הירח צולם לראשונה על ידי הגשושית הסובייטית "לונה    

זה הראה כי "הצד הרחוק" מתאפיין במיעוט ״ימות״ בהשוואה למספרן ב"צד הקרוב".

השתמשו באיור 1 ובנתונים אלה:  )1 ( ה. 

.R m2 12 74 10E
6$= קוטר הארץ:    

.R m2 103 48M
6$= קוטר הירח:    

.r km1 6 106$= מרחק החללית DSCOVR מהארץ במהלך הצילום היה כ-    

חשבו את מרחק הירח מהארץ.   

סיבות  ציינו   — מלאה  אינה  ההתאמה  אם  מהספרות?  הידוע  לערך  מתאים  שהתקבל  הערך  האם   )2 (  

אפשריות לאי ההתאמה.
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פעילות ב: מיקום החללית DSCOVR בחלל

החללית DSCOVR נמצאת בנקודה מיוחדת בחלל המכונה נקודת לגראנז׳.

רק  המושפע  לוויין,  לדוגמה  קטנטן,  גוף  שבה  במרחב  נקודה  היא   )L נקודת  גם  )הנקראת  לגראנז׳  נקודת 

מכוחות הכבידה של הארץ והשמש, יכול להישאר במסלול יציב סביב השמש עם זמן מחזור השווה בדיוק לזה 

של כדור הארץ )שנה אחת(.

DSCOVR נמצאת במערכת השמש, וכדור הארץ  L(. החללית  יש חמישה סוגים של נקודות לגראנז׳ )נקודות 

בנקודה הנקראת נקודת לגראנז׳ L1, המסומנת באיור L1 .2 נמצאת על הקו הדמיוני המחבר בין מרכזי המסה 

.L5 -ו L 4 ,L3 ,L2-של השמש ושל הארץ. נקודות לגראנז׳ האחרות מסומנות באיור 2  ב

L1

L2L3

L4

L5

1.6
מיליון
ק"מ

147
מיליון ק"מ

DSCOVR

איור 2: מערכת השמש, הארץ והירח ובה חמש נקודות לגראנז׳

תרשים 2 נעשה על ידי זיו אריאלי, והוא מבוסס על תרשים המופיע בוויקיפדיה.

 — )Count Joseph-Louis Lagrange, 1736-1813( נקודות לגראנז׳ קרויות על שם הרוזן ז׳וזף לואי לגראנז׳

מתמטיקאי ואסטרונום איטלקי.

זהו באיור 2 את הירח. האם הירח קרוב יותר לארץ מאשר הנקודה L1 או רחוק יותר ממנה? ו. 

L1? לשון אחרת, איזה קשר צריך להתקיים כדי שלוויין  מה מאפיין חללית הממוקמת בנקודת לגראנז׳  ז. 

הממוקם ב-L1 לא ישנה את מקומו ביחס לארץ ולשמש?

של  המסלולים  של  הרדיוסים  אך  השמש,  סביב  שווים  מחזור  בזמני  נעים   DSCOVR ו-  הארץ  כדור  ח. 

מסלולי התנועה שונים. מכאן שהחללית DSCOVR אינה מקיימת את החוק השלישי של קפלר למסלולים 

מעגליים סביב השמש. מהי הסיבה לאי קיום חוק זה?
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רשמו את החוק השני של ניוטון עבור תנועת DSCOVR, באמצעות חמשת הגדלים שלפניכם: ט. 

r —  הרדיוס של מסלול התנועה של כדור הארץ סביב השמש.  

~ — המהירות הזוויתית של כדור הארץ בתנועתו סביב השמש.  

MS —  מסת השמש.  

ME —  מסת כדור הארץ.  

x —  המרחק בין החללית DSCOVR לארץ.  

אינכם נדרשים לפתור את המשוואה.  

פעילות ג: הצעה לתלמידים לפיתוח פעילות נוספת

)6( שב"מראי המקום" מופיע סרטון של הליקוי, כפי שצולם  8.3.2016 התרחש ליקוי חמה. בקישור  בתאריך 

 .DSCOVR מהחללית

היעזרו גם בקישורים )7(, )8( ו-)9( ופתחו פעילות המבוססת על הסרטון.

חלק שני: הערות עבור המורים

פעילויות א ו-ב מאופיינות בכמה היבטים מעניינים:  .1

● הן עוסקות בתרחישים אמתיים מעולם המדע והטכנולוגיה.	

● הן עוסקות באירוע אקטואלי, בן זמננו.	

● דגש בהוראת הפיזיקה בערך מתחילת המאה 	 עליהם  היבטים שניתן   — אורייניים  היבטים  הן משלבות 

העשרים ואחת.

● הן מאפשרות לשאול שאלות חקר נוספות ולענות עליהן. במובן זה הן מתאימות ל"פיזיקה מחקרית".	

● הן מקשרות בין היבטים מדעיים להיבטים טכנולוגיים.	

● הן קושרות תחומי ידע שונים ובכך מאפשרות ראייה אינטגרטיבית שלהם.	

● הן דורשות מהפותרים לעבור בין נקודות מבט שונות.	

ולהעביר  הפעילויות(  )שלוש  המאמר  של  הראשון  החלק  את  להדפיס  או  לצלם  מוזמנים  הנכם  מורים,   .2
אותו כלשונו לתלמידים. מוצע שהתלמידים יבצעו את הפעילויות בביתם כ"שיעורי בית" ויעמיקו בהתאם 

ליכולתם ולמוטיבציה שלהם.
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הערות לכמה סעיפים המופיעים בפעילויות לתלמידים:  .3

● סעיף ב)1( שבפעילות א עוסק בראש חודש עברי, הנלמד מסורתית בעזרת מופעי הירח כפי שנראים 	

מכדור הארץ, ואילו כאן יש לזהות את ראש החודש העברי על פי מופעי הירח כפי שנראה מהחללית 

DSCOVR המוצבת בין הירח לבין השמש. דיון במונחים והתבוננות בתופעות מנקודות מבט שונות 
מעמיקים את ההבנה.

● סעיף ב)2( מזמן היכרות עם מחשבון המרה בין תאריכים עבריים לתאריכים לועזיים.	

● סעיף ג עוסק בעובדה שהירח מפנה לעבר כדור הארץ כל הזמן את אותו צד שלו. עובדה זו גורמת לרבים 	

להבין  כדי  אינו מסתובב.  סימן שהירח   — לכדור הארץ  המופנה  הירח  אין שינוי בצד של  לחשוב שאם 

שהירח בכל זאת מסתובב יש להחליף את נקודת הראות מכדור הארץ לשמש.

● סעיף ה הוא קשה, כיוון שלצורך הפתרון נדרשת ראייה מרחבית של מערכת החללית, הירח וכדור הארץ. 	

לכן כדאי לשקול מתן הנחיה לתלמידים.

מראי מקום

1. http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=86353&eocn=home&eoci=iotd_
readmore

2. http://www.ynet.co.il /articles/0,7340,L-4688101,00.html

3. https://www.nasa.gov/feature/goddard/from-a-million-miles-away-nasa-camera-
shows-moon-crossing-face-of-earth

4. http://www.shoresh.org.il/dates/

5. http://www.nesdis.noaa.gov/DSCOVR/

6. http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.
php?id=87675&linkId=22145182

7. http://www.space.com/32206-total-solar-eclipse-2016-amazing-photos.html?cmpid=
514630_20160310_59164536&adbid=10153353606716466&adbpl=fb&adbpr=17610706465

8. https://www.youtube.com/watch?v=YBoa81xEvNA

9. https://twitter.com/MadaGadol
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http://www.nesdis.noaa.gov/DSCOVR/
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=87675&linkId=22145182
http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=87675&linkId=22145182
http://www.space.com/32206-total-solar-eclipse-2016-amazing-photos.html?cmpid=514630_20160310_59164536&adbid=10153353606716466&adbpl=fb&adbpr=17610706465
http://www.space.com/32206-total-solar-eclipse-2016-amazing-photos.html?cmpid=514630_20160310_59164536&adbid=10153353606716466&adbpl=fb&adbpr=17610706465
https://www.youtube.com/watch?v=YBoa81xEvNA
https://twitter.com/MadaGadol
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תשובות והערות לפעילות "הארץ והירח חברו להם יחדיו"

בחלק המצולם שורר יום. אפשר לראות באיור 1 שחלק זה מואר.  )1 ( א. 

התשובה אינה סותרת, שהרי השעות הנתונות הן לפי שעון ישראל, שהייתה במהלך הצילומים בחלק   )2 (  

האחר של כדור-הארץ )זה שאינו מופיע בתצלום(, ובו שרר )במהלך הצילום( לילה.

אפשר לראות שמנקודת מבט של המצלמה, חצי כדור הארץ הוא מואר. כלומר, השמש נמצאת "בגב"   )3 (  

המצלמה. מכאן שגם חצי הירח הפונה אל המצלמה מואר מנקודת מבט של המצלמה )למרות שהוא 

נראה חשוך למדיי, כלומר, באופן יחסי רק מעט אור מוחזר ממנו(. 

הירח נמצא בין כדור הארץ ובין השמש, מכאן שהתאריך הוא ראש חודש עברי.  )1 ( ב. 

ואשר מתבונן  כדור הארץ בחלק המואר,  פני  על  לצופה הנמצא  נראה  אינו  הוא  אגב, הירח חשוך,    

מעלה.

על פי מחשבון ההמרה, תצלום סרט הווידאו נערך בין "אור ל- א אב תשע"ה" לבין "א אב תשע"ה".   )2 (  

1( לעיל לבין הוריית מחשבון ההמרה. יש, אם כן, התאמה בין תשובה ב. )

3א את הירח בשמונה מקומות שונים כן, הירח מסתובב סביב צירו. כדי להסביר זאת סרטטנו באיור   ג. 

פני הירח הפונה בכל  על  אזור  מייצגת  H ,... ,B במהלך תנועתו סביב הארץ. הנקודה השחורה   ,A  

3ב העתקנו את הירח עם הנקודה השחורה בלי לסובב את הירח במהלך  המצבים לעבר הארץ. באיור 

3ב שהירח  ההעתקה, כך שכל התרשימים של הירח יהיו ממוקמים לאורך קו ישר. רואים בבירור באיור 

מסתובב.

א. על הצד של הירח הפונה כל הזמן לארץ סומנה 
נקודה שחורה.

בהעתקה  א  מאיור  הירח  תרשימי  את  מעתיקים  כאשר  ב.
 — ב  באיור  ישר  קו  לאורך  אותם  ומציבים   מקבילה, 

רואים שהירח מסתובב.

איור 3: סיבוב הירח סביב הארץ; נקודה על פני הירח מסומנת בשחור

הסיבה למתן השם "הצד האפל של הירח" היא שצד זה של הירח לעולם אינו פונה לעבר הארץ, לכן  ד. 

לתושבי הארץ צד זה של הירח "אפל" — לא במובן שהוא אינו מואר, אלא במובן שהוא מוסתר, ולכן הם 

אינם מכירים את מתווה פניו כשהם מתבוננים בו מהארץ. 
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1( היחס בין קוטר הארץ לקוטר הירח, כפי שנתון בדף הפעילות )ונסמך על הספרות(:  ( ה. 
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= = במציאות:     

כלומר, קוטר הארץ גדול פי 3.66 מקוטר הירח.  

מדדנו על גבי מסך מחשב את AB ו- CD כפי שמופיעים בתצלום )איור 4(, וחישבנו את היחס שלהם.  

( ) . .CD
AB

CD
AB

2 61 2 612 &= = מהתצלום התקבל:           

A

B

C

D

איור 4: קוטרי הארץ והירח

? R
R

CD
AB

2
2

M

E ! מדוע   

נניח לרגע הנחה דמיונית, שמישהו היה מקרב את הירח לכדור-הארץ )בלי לשנות את ממדי הירח(.    

כיוון  2( לעיל(. זאת  ( )ראו קשר  2.61 שמדדנו  יחס שונה מהיחס  במצב זה היינו מודדים בתצלום 

שמדידת קוטר הירח היא למעשה מדידה של קוטר העיגול על הארץ המוסתר על ידי הירח. עיגול 

זה זהה לעיגול של הצל שהירח היה מטיל על הארץ אילו הלוויין שממנו הוא צולם היה מקור 

אור נקודתי )והשמש הייתה כבויה(.

  O-מייצג את הנקודות שבהן ישרים העוברים ב MN מייצגת את הלוויין, המעגל O באיור 5 הנקודה  

משיקים לירח. המעגל AB מייצג את הנקודות שבהן ישרים הנחתכים ב-O משיקים לכדור הארץ,    

המעגל CD מייצג את הגבול של הצל הדמיוני של הירח על הארץ.  

x הוא מרחק הירח מהארץ בק"מ, ו-  הוא מרחק הלוויין מהירח.  
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איור 5:  המשולשים OMN ו-OCD דומים, לכן יחס הגבהים שלהם שווה ליחס הבסיסים של המשולשים
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= עתה נציב את ערכי MN ו-AB שבמציאות:    

הערה: MN שווה רק בקירוב לקוטר הירח, ו-AB שווה רק בקירוב לקוטר הארץ.  

, kmx 459 000= התקבלה משוואה שהפתרון שלה הוא:    

זה מרחק הירח מהארץ כפי שהתקבל מניתוח הפעילות.  

  363,104 km 2( הרדיוס של מסלול הירח סביב הארץ, כפי שמופיע בספרות משתנה בין ערך מזערי (  

.(10)405,696 km לערך מרבי

הערך שחישבנו הוא מסדר גודל של הערכים הידועים מהספרות, אבל הוא חורג מהם בכמה אחוזים.    

סיבות אפשריות לחריגה:

● ) הוא ככל הנראה מקורב.	 . )km1 6 106$ הנתון של מרחק החללית מהארץ 

● 5 הוא 	 M ו-N המסומנות באיור  ערכנו את החישוב על סמך הקירוב שהמרחק בין נקודות ההשקה 

קוטר הירח, אבל בפועל הוא קטן מקוטר הירח.

● 5( נעשתה באמצעות סרגל המחולק למילימטרים, 	 CD באיור  ו-   AB( מדידת קוטרי הארץ והירח 

ומדידה כזו טומנת בחובה שגיאת מדידה מסוימת.
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באיור שלהלן מסומן הירח: ו. 

L1

L2L3

L4

L5

1.6
מיליון
ק"מ

147ירח
מיליון ק"מ

DSCOVR

איור 6: זיהוי הירח

נקודות לגראנז׳ הן נקודות המאופיינות על-ידי התכונה שכוח המשיכה הכבידתית הנוצרת על ידי השמש והארץ  ז. 

על לוויין המוצב בנקודה כזו, פונה אל השמש, וגודלו משתווה למכפלת מסת הלוויין בתאוצתו הצנטריפטלית. 

חללית המחקר DSCOVR נעה בהשפעת השמש ובהשפעת הארץ, והכוח שהארץ מפעילה עליה אינו זניח. לשון  ח. 

אחרת החללית אינה נעה רק בשדה הכבידה של גרם שמים יחיד, כפי שנדרש על ידי החוק השלישי של 

קפלר.

ט. החללית נמשכת הן על ידי השמש והן על ידי הארץ. ניישם את החוק השני של ניוטון עבור החללית )נתעלם 

מכוח המשיכה הזניח של הירח(:
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מראה מקום עבור קובץ התשובות וההערות לפעילות.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%97

