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.

ראש הפרוייקט :ד"ר אסתר בגנו
יעוץ מדעי :ד"ר אסתר בגנו ופרופ' בת שבע אלון
כתיבה ועריכה :ד"ר חנה ברגר
זהורית קאפח
נדיה קרסניאנסקי

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
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מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

1

מטרות לימודיות

דגם הוראה – מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

דגם הוראה זה מציג את תכנית הלימודים והמטרות הלימודיות של הנושאים העוסקים במקורות של השדה המגנטי
ותכונותיו בתוך פרק "השדה המגנטי" .דגם ההוראה מדגים כיצד ניתן לקדם את המטרות הלימודיות באמצעות
מגוון פעילויות ומציע פעילויות הערכה מתאימות.

תוכן העניינים
עמ'

דגמי הוראה בפיזיקה

א

מבוא

2

ב

מהלך הפעילויות בכיתה

5

ג

קשיים צפויים והצעות להתמודדות

34

ד

הצעות להערכה

38

ה

מקורות

40

ו

נספחים

41

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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מטרות לימודיות

א .מבוא
הפרק הרביעי בתוכנית הלימודים הוא פרק "השדה המגנטי" .אחת ממטרות הוראת פרק זה היא להציג לתלמידים
את השדה המגנטי בכמה היבטים הכוללים את דרכי יצירתו ,האופי הוקטורי שלו ,הכח שמפעיל שדה מגנטי על זרם
חשמלי ועל מטען חשמלי ,יישומים וקישור לחיי היום-יום .דגם הוראה זה מתמקד בנושאים העוסקים במקורות של
השדה המגנטי ובתכונותיו של השדה המגנטי בתוך פרק "השדה המגנטי".

מטרות לימודיות
פרק זה מכוון לקדם את ביצועי ההבנה של התלמיד בתחום התוכן ואת מיומנויות הלמידה שלו כמפורט להלן:
מטרות בתחום התוכן
•

הצגת עיקרי הדברים בהתפתחות הידע אודות השדה המגנטי ומקורותיו.

•

תאור של אופן פעולתו של המצפן ככלי למציאת כיוון השדה המגנטי ושימוש נכון בו.

•

הכרת השדה המגנטי של כדור הארץ ,של מגנטים בעלי גיאומטריה שונה ושל תיילים נושאי זרם בעלי
גיאומטריה שונה.

•

הכרת נוסחאות שונות לתיאור השדה המגנטי הנוצר ע"י תיילים נושאי זרם בעלי גיאומטריה שונה ושימוש
נכון בהן.

•

הכרת כוחות ושדות מגנטיים והצגת קווי דמיון ושוני בין כוחות/שדות מגנטיים לבין כוחות/שדות חשמליים.

•

הסבר ושימוש נכון בנוסחה המתארת את הקשר בין הכוח שמפעיל שדה מגנטי על תיל נושא זרם לבין
הגורמים המשפיעים על כוח זה.

•

שימוש נכון בכלל יד ימין למציאת כיוון הכוח.

•

הגדרת עצמת השדה המגנטי בנקודה ,השוואת ההגדרה להגדרת השדה החשמלי בנקודה ושימוש נכון
בהגדרה.

מטרות בתחום המיומנויות
•

יכולת לקשר בין תופעה לבין ההסבר הפיזיקאלי שלה.

•

יכולת לתאר תופעה/חוק בייצוגים שונים )למשל ,ניסוח מילולי ,נוסחה ,תרשים( ולקשר בין הייצוגים.

•

יכולת לפתור בעיות בנושאים של דגם הוראה זה.

•

יכולת לעבוד בצוות ,להקשיב ,לתת משוב וללמוד מעמיתים.

•

יכולת לאתר מידע ,לערוך ולהציג אותו.

•

יכולת לעשות שימוש נכון בכלי מדידה.

•

יכולת לבצע ניסוי לפי תדריך ,לעבד את התוצאות ולהציג מסקנות.

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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תוכנית הלימודים

תוכנית הלימודים
על פי תוכנית הלימודים הזמן המוקצב להוראת הנושאים העוסקים במקורות של השדה המגנטי ובתכונותיו ברמת 3
יחידות לימוד הוא  16שעות מסך  24השעות המוקדשות לפרק השדה המגנטי ,וברמת  5יחידות לימוד הוא 10
שעות מסך  19השעות המוקדשות לפרק השדה המגנטי.
במסמך המציג את תוכנית הלימודים ברמת  5יח"ל מוצגות שתי גישות להוראת נושאי פרק השדה המגנטי :גישה :1
לדון תחילה בקשר שבין שדה מגנטי וזרם חשמלי ולאחר מכן בכח לורנץ ובתנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי ,גישה
 :2לדון תחילה בכוח לורנץ ובתנועת חלקיק בודד בשדה מגנטי ורק בהמשך בקשר בין השדה המגנטי והזרם
החשמלי .סדר הוראת נושאי הפרק לכל אחת מהגישות מפורט בנספח  .1דגם הוראה זה מציג רצף הוראה המתאים
לגישת ההוראה הראשונה ,אם כי כל מורה מוזמן לשנות את סדר הפעילויות כך שיתאים לגישת ההוראה השנייה.
טבלה  :1פירוט הנושאים על פי תוכנית הלימודים לרמת  3יח"ל:

פירוט

נושא

נוסחאות

 3.1.1ההבדל בין שדה מגנטי לחשמלי.
 3.1שדה

ומקורותיו

 -מיפוי שדות מגנטיים

השדה המגנטי של כדור הארץ.

מגנטי

פעילויות מומלצות

שעות
1

באמצעות מצפן.

יחידת השדה המגנטי – טסלה
 3.1.2שדה מגנטי בקרבת מוליכים נושאי
זרם:


תיל ישר וארוך.



במרכז כריכה מעגלית .



סילונית )איכותי בלבד(.

µ I
B= 0
2πr

µ0I
2R

=B

 -ניסוי

חובה:

השדה

10

המגנטי של סליל דק
)למשל:

גלוונומטר

טנגנטי(.
 השדה המגנטי בתוךסילונית.

3.2

 3.2.2כוח על תיל נושא זרם הנמצא בשדה
מגנטי.

כוחות

F = Bil sin α

 -מאזני זרם.

5

מגנטיים

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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טבלה  :2פירוט הנושאים על פי תוכנית הלימודים לרמת  5יח"ל:

נוסחאות

נושא

פעילויות מומלצות

שעות

פירוט
4.1

 -האופי הווקטורי של השדה המגנטי.

שדות מגנטיים של

 -זיהוי השדה המגנטי בנקודה.

מגנטים וזרמים

 -השוואה בין קווי השדה המגנטי לבין

 -מיפוי שדות

2

מגנטיים בעזרת
מצפן.

קווי השדה האלקטרוסטטי.
 השדה המגנטי של כדור הארץ.4.2

 -השדה המגנטי מפעיל כוח על מטענים

השפעת השדה

נעים.

המגנטי על זרם,

F = Bil sin α

בפרמטרים ,ניסוי
והדמיית מחשב.

 -כיוון הכוח המגנטי.

עצמת השדה

 -תלות הכוח המגנטי

3

 -תלות הכוח המגנטי בפרמטרים.

המגנטי

 הגדרת עצמת השדה המגנטי והשוואהלהגדרת עצמת השדה החשמלי.
 -הזרם כמקור השדה המגנטי.

הקשר בין השדה

 -חוק אמפר.

µ0I
2πr

המגנטי ומקורותיו:

 -הקשרים בין השדות המגנטיים והזרמים

µ0I
2R

4.3

בקרבת תיל ארוך

בקרבת :תיל ישר ארוך ,במרכז כריכה

מאוד ,במרכז

מעגלית ,בסילונית.

כריכה מעגלית,

=B

 -מדידת השדה

5

המגנטי בתוך

=B

µ0 NI
l

סילונית )מאזני
זרם(.

=B

 -גלוונומטר טנגנטי.

בסילונית

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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רצף הפעילויות המוצע

ב .מהלך הפעילויות בכיתה
בפרק זה מוצעות חמש פעילויות שונות ברצף של הוראה ולמידה של הפרק .בטבלה הבאה מופיע פירוט הפעילויות
המוצעות ומספר השעות המומלץ לכל פעילות.
רצף הפעילויות המוצעות
תאור הפעילות

1

מרכיבי הפעילות

נושאי הפעילות

-

מספר

שעות

הקדמה :דיון
בהתפתחות
היסטורית של הידע
המתייחס לשדה
המגנטי ומקורותיו

הכרת השדה המגנטי של מגנט

-

המגנטי והשוואתו

ושל כדוה"א ,מיפוי השדה
פעילות 1

2

פתיחה

המגנטי ע"י קווי שדה וקביעת
כיוון השדה המגנטי בעזרת
מצפן

תכונות של הכח

-

לתכונות של כח

 5) 2יח"ל(

אלקטרוסטטי.

 3) 1יח"ל(

קביעת

כיוון

וקטור

השדה המגנטי

-

מיפוי קווי השדה
המגנטי של מגנטים
והשוואתם לקווי
השדה
האלקטרוסטטי.

 1חלוקת השעות המוצעת כאן היא עבור סך השעות הרשומות בתוכנית הלימודים .מורה שמקדיש מספר שעות כולל גדול יותר
יתייחס לחלוקה היחסית של שעות אלה.
 2פעילות זאת מתאימה לפתיחה הן לפי הגישת ההוראה הראשונה והן לפי השנייה.

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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.

6

רצף הפעילויות המוצע

תאור הפעילות

מרכיבי הפעילות

נושאי הפעילות

-

מספר
שעות

מגנט מפעיל כוח על
מטען חשמלי נע

-

כיוון הכח המגנטי
שמפעיל שדה מגנטי
אחיד על תיל נושא

ביצוע הדגמה )או ניסוי כמותי( של

זרם

הכוח המגנטי הפועל על תיל נושא
השפעת השדה
פעילות 2

המגנטי על זרם,
עצמת השדה המגנטי

זרם ,ביטוי מתמטי של הקשר בין

-

שמפעיל שדה מגנטי

הכוח לבין הגורמים בהם הוא תלוי,

אחיד על תיל נושא

 ,F=BIlsinαוהגדרת עצמת השדה
המגנטי בעזרת ביטוי זה.

גודל הכח המגנטי

 5) 3יח"ל(
 3) 5יח"ל(

זרם

-

הגדרת עצמת השדה
המגנטי )באנלוגיה
להגדרת עצמת השדה
החשמלי(

-

תרגול

-

הזרם כמקור לשדה
מגנטי

-

השדה המגנטי
בקרבת תיל ישר

פעילות 3

הקשר בין השדה
המגנטי ומקורותיו

וארוך

הזרם החשמלי כמקור לשדה מגנטי-
המבנה הגיאומטרי של המוליכים

-

כגורם משפיע על השדה המגנטי

השדה המגנטי במרכז
כריכה מעגלית וסליל

 5) 5יח"ל(
 3) 7יח"ל(

דק

-

השדה המגנטי במרכז
סילונית נושאת זרם

-

דגמי הוראה בפיזיקה

תרגול מסכם

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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נושאי הפעילות

תאור הפעילות

מספר

מרכיבי הפעילות

-

השדה

המגנטי

שעות
של

כדור הארץ
יישום התיאוריה בניסוי למציאת
פעילות 4

ניסוי  -גלוונומטר

הרכיב האופקי של השדה המגנטי

טנגנטי

של כדור הארץ במקום בו נערך

-

אופן העמדת מערכת
הניסוי

-

הניסוי.

3

*

תכנון של הניסוי ושל
עיבוד התוצאות

-

ביצוע הניסוי ועיבוד
התוצאות

חקירה באמצעות הדמיה של שדות
פעילות 5

יישומון

מגנטיים הנוצרים על ידי מקורות

-

קווי שדה מגנטי

שונים

שיעורי בית
להגשה

בדגם הוראה זה נפרט את פעילויות 4 ,3 ,2 ,1

*ברמת  5יח"ל  ,נספר כחלק משעות המעבדה
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פעילות  : 1פתיחה

3

בפרק הראשון של האלקטרומגנטיות ,למדו התלמידים על השדה האלקטרוסטטי .בפעילות זו ,יכירו התלמידים סוג
אחר של שדה ,השדה המגנטי .הפעילות תשלב עבודה מעשית ותתמקד בהשוואה בין התכונות של השדה
האלקטרוסטטי לבין תכונות השדה המגנטי .ההשוואה תתבסס על הידע שרכשו התלמידים אודות השדה החשמלי
בפרקים קודמים ועל תופעות מגנטיות המוכרות לתלמידים מחיי היום-יום.

מטרות:
 .1התפתחות היסטורית של הידע המתייחס לשדה המגנטי ומקורותיו  -התלמידים ידעו לציין נקודות עיקריות
בהתפתחות הידע אודות השדה המגנטי ומקורותיו .התלמידים ידעו לציין שיש חומרים בטבע שיש להם או שהם
יכולים לסגל לעצמם תכונות מגנטיות )מתמגנטים( ,בעוד שיש חומרים שאינם יכולים לרכוש תכונות מגנטיות.
התלמידים ידעו לספר שגם זרם חשמלי הוא מקור לשדה מגנטי ועל השדה המגנטי של כדור הארץ.
 .2תכונות של הכח המגנטי והשוואתו לתכונות של כח אלקטרוסטטי  -התלמידים ידעו לתאר במילים ולהדגים
כוחות משיכה ודחייה מגנטיים וידעו להסביר מהם התנאים לקבלת אינטראקציה מגנטית בין שני גופים וכשיש
אינטראקציה ,מהו התנאי לכוחות משיכה ומהו התנאי לכוחות דחייה בין הגופים .כמו כן ידעו התלמידים לציין
קווי דמיון ושוני בין כוחות אלקטרוסטטיים וכוחות מגנטיים ולספר שבעוד שניתן להפריד בין מטענים חשמליים
השונים בסימניהם ,לא ניתן להפריד בין קטבים שונים של מגנט.
 .3קביעת כיוון וקטור השדה המגנטי  -התלמידים ידעו לתאר מרכיבים ,מבנה כללי ואופן פעולה של מצפן ככלי
למדידת כיוון השדה המגנטי בנקודות שונות .התלמידים ידעו גם לציין היכן נמצא הקוטב המגנטי הצפוני )או
הדרומי( של כדור הארץ ולהסביר איך ומדוע ניתן להסיק את המיקום של הקטבים לפי הוריית המצפן.
 .4מיפוי קווי השדה המגנטי של מגנטים והשוואתם לקווי השדה האלקטרוסטטי  -התלמידים ידעו להסביר מה
מתארים קווי שדה מגנטי .התלמידים ידעו לתאר ולהסביר הדגמה שבעזרתה ממפים שדה מגנטי ,ידעו לציין
את כיוונו של השדה המגנטי בנקודות שונות על פי קווי השדה המגנטי העוברים באותם נקודות ,וידעו לתאר
במילים ובתרשים את קווי השדה המגנטי של מגנט מוט .התלמידים ידעו לציין במה דומים קווי השדה המגנטי
לקווי השדה החשמלי ובמה הם נבדלים זה מזה.

 3פעילות זאת מתאימה לפתיחה הן לפי הגישת ההוראה הראשונה והן לפי השנייה.
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מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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מהלך הפעילות:
משך זמן:
 2שעות ברמת  5יח"ל 1 ,שעות ברמת  3יח"ל
הציוד הנדרש להדגמות:
 2מגנטי מוט ,מגנט פרסה ,חפץ עשוי מברזל רך )למשל :סיכת תפירה ,מסמר( ,חפץ שאינו מתמגנט )למשל :סרגל
פלסטיק ,לוחית אלומיניום ,(4מצפן ,מוט זכוכית ,מוט  ,PVCפיסת בד צמר ופיסת בד משי ,אבקת ברזל או לוח
להדגמת קווי שדה מגנטי )למשל :שולמן( ,מקרן שקפים.
תאור הפעילות:
5

הפעילות משלבת עבודה אישית וקבוצתית של תלמידים ,הדגמות ודיון במליאה כמפורט להלן:
 .1הקדמה :דיון בהתפתחות היסטורית של הידע המתייחס לשדה המגנטי ומקורותיו
במליאה בכתה:
המורה ייתן מבוא היסטורי קצר .6במהלך הסקירה המורה ידגים את המשיכה והדחייה בין שני מגנטים ,את
המשיכה בין מגנט מוט לבין חפץ העשוי מברזל רך )כגון סיכת תפירה או מסמר( כמו כן ,המורה ידגים שאין כוח
משיכה או דחייה מגנטי בין מגנט לבין חומר שאינו מתמגנט )למשל :סרגל פלסטיק או לוחית אלומיניום(.
 .2תכונות של הכח המגנטי והשוואתו לתכונות של כח אלקטרוסטטי
פעילות בקבוצות ודיון מסכם במליאה.7
א.

עבודה בקבוצות:
מחלקים את התלמידים לקבוצות בנות  2-3תלמידים .לרשות כל קבוצה זוג מגנטים ,מסמר או כל חפץ קטן
אחר העשוי מברזל רך ,מוט זכוכית ,מוט  ,PVCפיסת בד צמר ופיסת משי )לצורך טעינת המוטות(.
התלמידים מתבקשים להתחקות אחרי הכוחות המגנטיים והכוחות החשמליים שהם יכולים להפעיל בעזרת
הציוד שקיבלו ולענות על שתי שאלות אותן המורה יכתוב על הלוח:
 -מה הדמיון בין הכוחות הפועלים בין גופים טעונים חשמלית לבין הכוחות הפועלים בין מגנטים?

 4מומלץ ,מאחר ומהווה דוגמה למתכת שאינה מתמגנטת.
 5בפעילות "מליאה" כל התלמידים ממוקדים באותו עניין ,למשל ,דיון כיתתי ,הצגת פתרון בעיה על הלוח או הדגמה
6

כמתואר בספרי הלימוד .ניתן גם לתת לתלמידים שעורי בית מקדימים לשיעור זה ובו יסכמו את המבוא ההיסטורי של השדה

המגנטי ממקורות שעומדים לרשותם והפעילות תחל בסיכום הנקודות העיקריות שיציגו התלמידים.
7

במקרה של מצוקת זמן או מחסור בציוד ,ניתן לבצע שלב זה כך שהמורה ידגים והתלמידים ישתתפו בדיון וסיכום התופעות

שהודגמו בפניהם.
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מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.
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 מה השוני בין הכוחות הללו?ב.

את תשובות התלמידים ניתן להציג בטבלה .להלן נקודות שכדאי להתייחס אליהן בדיון זה:
כוח אלקטרוסטטי

מה דומה?

כוח מגנטי

 שני גופים טעונים מפעילים זה על זה  -שני מגנטים מפעילים זה על זה כוחות דחייה,כוחות דחייה ,אם סוג המטען שלהם זהה אם סוג הקטבים שהם מפנים זה אל זה זהה
)למשל ,שני הגופים טעונים מטען שלילי(.

)למשל קוטב צפוני אל מול קוטב צפוני(.

 שני גופים טעונים מפעילים זה על זה  -שני מגנטים מפעילים זה על זה כוחות משיכה,כוחות משיכה ,אם סוג המטען שלהם אם סוג הקטבים שהם מפנים זה אל זה שונה
שונה.

מה שונה?

 -גוף טעון מפעיל כוח משיכה על גוף

 -מגנט מפעיל כוח משיכה על גופים העשויים

ניטראלי הנמצא בקרבתו.

מברזל.

 כוח בין שני גופים טעונים שומר על טיבו - ,כוח בין שני מגנטים הופך מדחייה למשיכה)כוח משיכה נשאר כוח משיכה ,כוח דחייה ולהיפך אם מסובבים אחד מהם ביחס לשני.
נשאר כוח דחייה( גם אם מסובבים אחד
מהם ביחס לשני.
 ניתן להפריד בין שני חלקים של גוף  -אם מפרידים בין שני חלקי גוף ממוגנט ,כל חלקניטראלי ,הנמצא בקרבת גוף טעון )השראה יכיל את שני הסוגים של הקטבים המגנטיים )לא
אלקטרו-סטטית( ,כך שיתקבלו שני גופים ,ניתן לפרק מגנט לשני קטבים נפרדים(
הטעונים במטענים חשמליים מנוגדים.

 .3קביעת כיוון וקטור השדה המגנטי
א .על פעולת המצפן והיכרות ראשונה עם השדה המגנטי של כדור הארץ:
במליאת הכיתה :המורה יעורר את השאלות הבאות:
) (1האם אתם )התלמידים( מכירים מקור נוסף שיוצר סביבו שדה מגנטי? – כדור הארץ
) (2איזה מכשיר שמוכר לכם מעיד על נוכחות של שדה מגנטי בכדור הארץ? – מצפן
) (3לאור מה שראיתם עד כה מהו מצפן? וכיצד להערכתם הוא פועל? – מחט העשויה מחומר מגנטי
או חומר מתמגנט המונחת על ציר דק וחופשיה לנוע במישור האופקי.
) (4בהזדמנות זו המורה יסביר שהקוטב הצפוני של המצפן נמשך אל הקוטב הדרומי של כדור הארץ לכן
המצפן מסתובב עד שהוא מתייצב לאורך קו השדה המגנטי של כדור הארץ במקום בו הוא נמצא .במצב
זה ,הקוטב הצפוני של המצפן מצביע בכיוון הקוטב הדרומי של כדור הארץ והקוטב הדרומי של המצפן
מצביע בכיוון הקוטב הצפוני של כדור הארץ .המורה יספר שגילברט קרא לקצה של מצפן שמצביע לצפון
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הגיאוגרפי של כדור הארץ בשם הקוטב הצפוני 8ולקצה המצביע לדרום הגיאוגרפי של כדור הארץ בשם
קוטב דרומי.
ב .השימוש במצפן לקביעת הכיוון של השדה המגנטי.
המורה ידגים את תגובת המצפן בנוכחות מגנט ויגיד לתלמידים שאת כיוון השדה המגנטי ניתן
לקבוע בעזרת מצפן באופן הבא:
כיוון השדה המגנטי במקום מסוים מוגדר ככיוון מהקוטב הדרומי אל הקוטב הצפוני לאורך מחט
מצפן הנמצאת במקום הזה.9

 .4מיפוי קווי השדה המגנטי של מגנטים והשוואתם לקווי השדה האלקטרוסטטי
א .במליאת הכיתה:
המורה ידגים ,בעזרת אבקת ברזל המפוזרת על דף נייר או לוח להדגמת קווי שדה מגנטי )למשל :שולמן( ,את
צורת קווי השדה המגנטי הנוצרים על-ידי מגנט מוט וישאל את התלמידים האם צורת קווי השדה מזכירה קווי
שדה אחר שפגשו בעבר :דיפול חשמלי .לאחר מכן המורה ידגים את צורת קווי השדה המגנטי של מגנט פרסה
וייסב את תשומת לב התלמידים לשדה האחיד שבין קטבי המגנט בדומה לשדה החשמלי בין לוחות קבל.

א
קווי שדה מגנטי בסביבת :א .מגנט מוט

ב
10

)מזכירים קווי שדה חשמלי של דיפול( ,ב .מגנט פרסה

11

)מזכירים שדה

אחיד בין לוחות קבל(

ב .עבודה אישית ודיון מסכם במליאה:
המורה יחלק לתלמידים דף ובו מופיעים תרשימים של קווי שדה חשמלי ושל קווי שדה מגנטי

12

)ראו נספח (2

ויבקש להיעזר בתרשימים ולכתוב דבר אחד שבו קווי השדה החשמלי וקווי השדה המגנטי דומים זה לזה ,ודבר
אחד בו הם שונים זה מזה.

8

ומזה נובע שבקוטב הגיאוגרפי הצפוני של כדה"א נמצא הקוטב המגנטי הדרומי שלו.

 9בהנחה ,כמובן ,שמחט המצפן קצרה ויכולה להסתובב בחופשיות
 10מתוךhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Magnet0873.png :
 11מתוךhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetic_field_of_horseshoe_magnet.png :
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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.
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קווי שדה מגנטי של מגנט מוט

קווי שדה חשמלי של דיפול

בדיון המסכם חשוב להדגיש:
דומה:
-

השדה ,החשמלי או המגנטי ,הוא וקטור

-

וקטור השדה ,החשמלי או המגנטי ,בנקודה מסוימת הוא המשיק לקו השדה בנקודה זו וכיוונו במגמת
כיוון קו השדה.

שונה:
-

בעוד שלקווי השדה החשמלי יש נקודת מוצא ונקודת סיום  -יוצאים מן המטען החיובי ומסתיימים במטען
השלילי ,בכל המרחב ובפרט לאורך הקו המחבר את המטענים ,קווי השדה המגנטי הם קווים סגורים –
מחוץ למגנט כיוון הקווים הוא מן הקוטב הצפוני אל הקוטב הדרומי בעוד שבתוך המגנט הכיוון של
הקווים הוא מן הקוטב הדרומי אל הקוטב הצפוני.

13

טיפים:
• מאחר והתלמידים מכירים את רוב הניסויים הפשוטים מלימודיהם הקודמים ,אין צורך להקדיש לעבודה
בקבוצות שמתוארת בשלב  2יותר מ 15-דקות.
• אם יש אפשרות לחלק לתלמידים מגנטים קראמיים ,הנשברים בקלות יחסית ,זה יעזור להם לגלות שחלוקת
מגנט לשניים משאירה כל חלק עם שני הקטבים.
• ניתן להיעזר בהדמיות הבאות על מנת להדגים מיפוי של קווי השדה המגנטי סביב מגנט מוט וקביעת כיוונם
בעזרת מחט של מצפן:

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Magnet_and_Compass

 12מתוך http://www.physics.udel.edu/~watson/phys208/index_classes.html
13

להעמקה יכול המורה לשאול את השאלה הבאה" :כיצד העובדה שלא ניתן לבודד קטבים מגנטיים שונים ,באה לידי ביטוי

בעובדה שקווי השדה המגנטי הם קווים סגורים?"

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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http://www.uwsp.edu/physastr/kmenning/flash/AF_2901.swf
•

על מנת שהתלמידים יראו שקווי השדה המגנטי סגורים ,את הדגמת קווי השדה המגנטי בעזרת אבקת ברזל
מומלץ לבצע באופן הבא :על משטח המקרן להניח את המגנט ,עליו להניח משטח זכוכית ולפזר את אבקת
הברזל על גבי משטח הזכוכית .בצורה כזו ניתן להבחין בקווי השדה המגנטי גם בתוך המגנט.

•

בקישור הבא ניתן למצוא חומרי עזר למורה :רקע תיאורטי ,שאלות ותשובות וסרטונים בנושא השדה המגנטי

http://www.weizmann.ac.il/zemed/net_activities.php?cat=1446&incat=1412&article_id=1584&act=forumP
rint
•

ניתן להשתמש בנספח  3להשוואה בין תמונות שדה מגנטי ,המתקבלות מפיזור אבקת ברזל בקרבת מגנט מוט
ומגנט פרסה ,ובין תמונות שדה חשמלי ,המתקבלות מפיזור גרגירי סולת הצפים על שמן שבו נמצאים גופים
הטעונים )דיפול ,לוחות קבל(.

•

כשיעורי בית אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב מהם הרעיונות המרכזיים אותם הם למדו בפעילות זו .ניתן
לעשות בשעורי בית אלה שימוש בפתיחת הפעילויות הבאות.

מקורות:
• פיסיקה ,פרקי חשמל ומגנטיות ,חלק א'  -פרקי חשמל ,מכון ויצמן למדע
• פיסיקה ,פרקי חשמל ומגנטיות ,חלק ב' -פרקי מגנטיות ,מכון ויצמן למדע

• http://en.wikipedia.org/wiki/File:Magnet0873.png
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetic_field_of_horseshoe_magnet.png
• http://www.physics.udel.edu/~watson/phys208/index_classes.html

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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פעילות  :2השפעת השדה המגנטי על זרם ,עצמת השדה המגנטי
לאחר שהתלמידים הכירו את המושג שדה מגנטי ,ואת אופיו הוקטורי ולמדו למצוא את כיוונו בעזרת מחט של מצפן,
בפעילות זו התלמידים יגדירו את עצמת השדה המגנטי :תחילה התלמידים יראו שמגנט מפעיל כח גם על זרמים
)ולא רק על מגנטים או חומרים מתמגנטים כפי שהכירו בפעילות  ,(1יבחנו את הגורמים שבהם תלוי הכח ששדה
מגנטי אחיד )למשל :בין קטבי מגנט פרסה( מפעיל על תיל נושא זרם וינסחו באופן מתמטי את הקשר בין הכח לבין
הגורמים בהם הוא תלוי .בעזרת ביטוי זה תוגדר עצמתו של שדה מגנטי.
כמו בפעילות  ,1האסטרטגיה הננקטת בפעילות זו מבססת את הלמידה אודות השדה המגנטי ומאפייניו על אנלוגיה
לידע שנרכש אודות השדה החשמלי ומאפייניו.

מטרות:
.1

מגנט מפעיל כוח על מטען חשמלי נע – התלמידים ידעו לתאר הדגמה הממחישה את העובדה שמגנט מפעיל
כוח חשמלי על תיל נושא זרם .התלמידים ידעו לקבוע ולתאר את כיוון השדה המגנטי ,לציין את כיוון הזרם
הזורם בתיל המוליך ולהסיק מתוך תוצאות ההדגמה מהו כיוון הכוח המגנטי הפועל על התיל .התלמידים ידעו
להראות על פי תוצאות ההדגמה כי הכוח המגנטי הפועל על התיל תלוי בכיוון השדה המגנטי ובכיוון הזרם
הזורם בתיל.

 .2כיוון הכח המגנטי שמפעיל שדה מגנטי אחיד על תיל נושא זרם – התלמידים יכירו את כלל יד ימין/שמאל
לקביעת כיוון הכח המגנטי הפועל על תיל נושא זרם ,בהינתן כיוון הזרם הזורם בתיל וכיוון השדה המגנטי
שמפעיל עליו את הכח ,וידעו ליישמו בדוגמה של ההדגמה בסעיף הקודם.
 .3התלמידים ישערו מהם הגורמים המשפיעים על גודלו של הכוח שמפעיל שדה מגנטי על תיל נושא זרם ,ידעו
להציע דרכים כיצד לבדוק את השפעתם ויסבירו כיצד הנוסחה  F=BIlsinαמתארת את הקשר בין הכוח המגנטי
שמפעיל שדה מגנטי על תיל נושא זרם לבין הגורמים המשפיעים על כוח זה .התלמידים יזהו את הגודל
בפיזיקה שמייצג כל איבר בנוסחה .התלמידים ידעו לתאר במילים ובתרשים מתי הכח המגנטי הוא אפס ומתי
הוא מקסימאלי ,וידעו לנמק את טענתם.
 .4הגדרת עצמת השדה המגנטי )באנלוגיה להגדרת עצמת השדה החשמלי( – התלמידים ידעו להשתמש בביטוי
המתמטי לתיאור גודלו של הכח המגנטי כדי להגדיר את עצמת השדה המגנטי .התלמידים יצביעו על הדומה ועל
השונה בהגדרת עצמת השדה המגנטי ועצמת השדה החשמלי .התלמידים יכירו את יחידת המידה טסלה
למדידת עצמת השדה המגנטי.
 .5תרגול  -התלמידים ידעו לפתור בעיות ע"י שימוש בעקרונות שנלמדו בפעילות זו.

מהלך הפעילות:
משך זמן:
 3שעות ברמת  5יח"ל 5 ,שעות ברמת  3יח"ל

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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הציוד הנדרש להדגמה:14
מאזניים דיגיטאליים בעלי רגישות של  0.1גרם או רגישות גבוהה יותר ,מגנט פרסה היוצר סביבו שדה מגנטי
שעצמתו היא מסדר גודל של  ,10-2Tתושבת להנחת מגנט הפרסה על גבי המאזניים כך שקווי השדה המגנטי בין
קטביו יהיו מקבילים למשטח המאזניים ,אמפרמטר המודד בתחום של אמפרים בודדים ומספר תילים מוליכים
מתוחים ,ספק מתח ונגד משתנה לצורך יצירת זרם חשמלי ושליטה בעוצמתו.

תאור הפעילות:
הפעילות משלבת דיון כיתתי בהמשך להדגמה .15ההדגמה מתמקדת בהשפעת הכוח המגנטי הפועל על תיל נושא
זרם ותוצאותיה משמשות בסיס להגדרת הגודל הפיזיקאלי החדש  -עוצמת השדה המגנטי .להלן פירוט הפעילות:
 .1מגנט מפעיל כוח על מטען חשמלי נע
במליאה:
א .המורה יחזור על הרעיונות המרכזיים של פעילות  1בהם יעשה שימוש בפעילות זו:
 מגנט יוצר שדה מגנטי שאת כיוונו ניתן לקבוע ע"י מחט של מצפן .שדה מגנטי מתואר גיאומטרית בעזרתקווי שדה מגנטי.
 וקטור השדה המגנטי בכל נקודה מתלכד עם ציר ההתייצבות של מחט מגנטית קטנה ,וכיוונו מן הקוטבהדרומי אל הקוטב הצפוני של המחט.
 מגנט מפעיל כוח מגנטי על מגנט אחר :הכוח יכול להיות כוח משיכה או כוח דחייה בהתאם לסידור היחסישל קוטבי המגנטים השונים.
 מגנט מפעיל כח מגנטי על חומרים שמתמגנטים )כגון ברזל רך( קיימים קווי דמיון בין הכח שמפעיל מגנט והכח שמפעיל גוף טעוןב .המורה יציג את השאלה הבאה לכיתה )ומומלץ שגם ירשום אותה על הלוח( :האם יכול מגנט להפעיל כח על
מטען חשמלי? בין אם התשובות שתשמענה הן "כן" ובין אם הן "לא" ,המורה יציע לבדוק את התשובה
לשאלה בעזרת מגנט ותיל נושא זרם.16
ג .בעזרת מערכת הניסוי ,המורה ידגים כח מגנטי הפועל על תיל נושא זרם ויקיים דיון על ההדגמה לפי
השלבים הבאים:17
 14תמונה של דוגמת מערכת הניסוי ניתן לראות ב.Hemda Lab -
בהעדר

ציוד לביצוע

ההדגמה,

ניתן

להשתמש

בסרטון

הבאhttp://www.youtube.com/watch?v=tUCtCYty- :

 ns&feature=channelעבור מרבית הפעילות של סעיפים 1-2
15

ההדגשים של ההדגמה המתוארת בפעילות זו איכותיים בעיקרם .זאת על מנת שהתלמיד יעמוד על הגורמים המשפיעים על

גודלו של הכוח שמפעיל השדה המגנטי על תיל נושא זרם ,ויקבל מושג מדוע הגדרת עצמת השדה המגנטי היא כה מורכבת.
 16שכן ,הרבה יותר פשוט ליצור זרם חשמלי ולעקוב אחריו ,מאשר לבודד מטען חשמלי ולעקוב אחריו

דגמי הוראה בפיזיקה
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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.
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 מגנט פרסה יועמד על גבי מאזניים דיגיטליים כך שקווי השדה המגנטי בין קוטבי המגנט יהיו מקביליםלמשטח המאזניים שעליו הוא מונח.
18

 מצפן יוצב בין קטבי המגנט או סמוך אליהם לקבוע את כיוון השדה המגנטי . כיוון קווי השדה המגנטי ירשם על הלוח )למשל :מהדלת אל החלונות ,מהחלונות אל הלוח( .ניתן לשאול אתהתלמידים מיהו אם כך הקוטב הצפוני של המגנט.
 הוריית המאזניים תרשם על הלוח. על הלוח ישורטט תרשים הכוחות הפועלים על המגנט ותרשים הכוחות הפועלים על התיל ,במצב בו לאזורם זרם בתיל .עבור כל כח ירשם מי מפעיל אותו ויצוין איזה מהכוחות שווה בגודלו להוריית המאזניים. 19
 יבנה מעגל חשמלי טורי המורכב מ :-מקור מתח ,תיל מוליך מתוח ,נגד משתנה ,ואמפרמטר .המורה יפעילאת מקור המתח ועל פי הוראת האמפרמטר התלמידים יראו שזורם זרם דרך התיל המוליך .המורה יכבה
את מקור המתח.
 התיל יועמד כך שהוא יהיה מקביל למשטח המאזניים וכיוון הזרם דרכו יהיה מאונך לקווי השדה המגנטי שלמגנט הפרסה .המורה ידליק את מקור המתח והתלמידים יקראו את הוריית המאזניים והיא תירשם על
הלוח בסמוך לערך הוריית המאזניים שנרשם כאשר לא זרם כל זרם בתיל.
 המורה ישאל את התלמידים)" (1איזה שינוי יש לבצע בתרשים הכוחות הפועלים על המגנט כתוצאה מהשינוי בהוריית
המאזניים "? 20על המגנט פועל כח נוסף :אם הוריית המאזניים קטנה – על המגנט פועל כח
נוסף כלפי מעלה ,אם הוריית המאזניים גדלה – על המגנט פועל כח נוסף כלפי מטה .כוח זה
יוסף לתרשים.
)" (2מי מפעיל על המגנט את הכח הנוסף?" התיל שדרכו זורם הזרם.
)" (3אם כך ,איזה שינוי יש לבצע בתרשים הכוחות הפועלים על התיל כתוצאה מהשינוי בהוריית
המאזניים?" לפי חוק שלישי של ניוטון ,יש לשרטט את הכח השווה בגודלו ומנוגד בכיוונו לכח
שהוסף לתרשים הכוחות הפועלים על המגנט )סעיף .(2
21

 המורה יבקש מן התלמידים לרשום במחברותיהם מה לדעתם יקרה להוריית המאזניים  ,אם הוא יהפוךאת כיוון הזרם מבלי לשנות את גודלו .לאחר שהתלמידים יכתבו את תשובותיהם ,והן תוצגנה במליאה,
המורה ישנה את כיוון הזרם בתיל ,ע"י החלפת חיבור התילים לקוטבי מקור המתח זה בזה וידליק את מקור

 17כדי ליצור מעורבות גדולה יותר של התלמידים ,ניתן לקרוא בכל פעם לתלמיד אחר לבצע את השלבים המתוארים כאן.
 18בפעילות הקודמת ,איפיינו התלמידים את קווי השדה המגנטי בין קוטבי המגנט – מקבילים ,שדה אחיד.
 19אם משתמשים בהקרנת הסרטון לא תהיה התייחסות להוריית מאזניים.
20

אם משתמשים בהקרנת הסרטון ניתן להסתפק במסקנה על כיוון הכח שהופעל על התיל ע"י השדה המגנטי המסתמכת על

תנועת התיל .במקרה זה מומלץ להחליף את סדר השאלות :תחילה להתייחס לתרשים הכוחות הפועלים על התייל ולאחר מכן
לתרשים הכוחות הפועלים על המגנט.
 21אם משתמשים בהקרנת הסרטון ההתייחסות תהיה לשינוי בכיוון תנועת התייל.

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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המתח .התלמידים יקראו את הוריית המאזניים ויראו שגם הפעם היא שונה מן המצב שבו לא זרם זרם
ושמגמת השינוי הפוכה למגמת השינוי הקודם )אם קודם הוריית המאזניים עלתה ,כעת היא ירדה(.
 המורה ירשום גם את הוריית המאזניים הזו על הלוח וליד כל אחת מהתוצאות שרשומות על הלוח יוסיףתיאור לכיוון הזרם בתיל.
ד .עבודה אישית :המורה יבקש מכל תלמיד
) (1לשרטט תרשימי כוחות הפועלים על המגנט ועל התיל המוליך עבור כיוון הזרם החדש.
) (2להיעזר בכל תרשימי הכוחות ולכתוב במחברת תשובה מנומקת לשאלה שנרשמה על הלוח בתחילת
השיעור :האם יכול מגנט להפעיל כח על מטען חשמלי?
במליאה:
המורה יסכם את ההדגמה :מגנט מפעיל כח גם על זרם ,כלומר מגנט מפעיל כח על מטען חשמלי שנמצא
בתנועה .22כיוון הכוח תלוי במגמת הזרם.
 .2כיוון הכח המגנטי שמפעיל שדה מגנטי אחיד על תיל נושא זרם
אחת המסקנות מן ההדגמה הקודמת הייתה שכיוון הכח המגנטי שהמגנט מפעיל על תיל נושא זרם תלוי בכיוון
הזרם .כעת המורה יכול לשאול" :ומה יקרה אם נהפוך את כיוון השדה המגנטי?" המורה יהפוך את כיוון השדה
המגנטי של המגנט ויזרים זרם בשני הכיוונים הנ"ל .התלמידים יסיקו שכיוון הכח שהשדה המגנטי האחיד
מפעיל על תיל נושא זרם תלוי הן בכיוון השדה המגנטי והן בכיוון הזרם .המורה יציג לתלמידים את שיטת יד
ימין/שמאל שבעזרתה יוכלו למצוא את כיוון כח זה ויבקש מהתלמידים לבדוק את קיום הכלל בתוצאות ההדגמה
שהתקבלו.
.3

גודל הכח המגנטי שמפעיל שדה מגנטי אחיד על תיל נושא זרם
במליאה:
המורה יציג לתלמידים את השאלה הבאה" :באילו גורמים תלוי גודלו של הכח המגנטי שמפעיל השדה המגנטי
האחיד על התיל נושא הזרם?" על הלוח ירשמו הגורמים המוצעים על-ידי התלמידים:
 עצמת הזרם אורך התיל שבתוך השדה המגנטי עצמת השדה המגנטי -הזוית שבין הכיוון של קווי השדה ובין כיוון הזרם

23

עבודה אישית:
כל תלמיד ירשום במחברתו לכל משתנה :כיצד ניתן במערכת ההדגמה הנתונה לבדוק את תלות הכח בגורם זה
והשערה האם גודל הכח יגדל או יקטן כשגורם זה יגדל.

 22את הדיון לגבי מטען נקודתי הנמצא במנוחה יש לדחות להמשך פרק השדה במגנטי
 23לא בהכרח שהצעה זו תועלה ע"י התלמידים ,אך המורה יכול להעלותה במהלך ההדגמה

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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במליאה:
 -המורה ידגים

24

את השינוי בהוריית המאזניים ע"י הגדלת כל אחד מהגורמים בנפרד .לפני כל אחת

מההדגמות המורה יבקש מתלמידים להציע כיצד לבצע את הבדיקה ולציין מה הם צופים לקבל )הוריית
מאזניים גדולה או קטנה יותר(.
 -המורה יציע לתלמידים נוסחה שיכולה להסביר את תלות גודל הכח המגנטי בגורמים שנבדקו:

F=BIlsinα
כאשר B :עצמת השדה המגנטי I ,עצמת הזרם העובר בתיל l ,אורך התיל נושא הזרם שבתוך השדה
המגנטי α ,היא הזווית שבין כיוון הזרם וכיוון וקטור השדה המגנטי.
מכאן (1) :כאשר התיל מקביל לקווי השדה המגנטי) α=0 ,או אנטי מקביל (α=1800 ,מגנט לא מפעיל כח על
התיל (2) ,כאשר התיל מאונך לקווי השדה המגנטי ,α=900 ,הכח שהמגנט מפעיל עליו הוא מקסימאלי.

.4

הגדרת עצמת השדה המגנטי )באנלוגיה להגדרת עצמת השדה החשמלי(
א .המורה יבקש מהתלמידים להיזכר ולכתוב במחברותיהם כיצד קובעים את עצמת השדה החשמלי ולאחר
איסוף התשובות ירשם על הלוח :גודלו של השדה החשמלי בנקודה כלשהיא הוא כגודל הכח החשמלי

Fe
הפועל על יחידת מטען המוצבת בנקודה .בכתיב מתמטי:
∆q

=E

ב .עכשיו ,המורה יציג לתלמידים את הגדרת עצמת השדה המגנטי העולה מהנוסחה  ,F=BIlsinαבמצב בו
הכח מקסימאלי:

F
Il
∆q
ועל פי הגדרת הזרם,
∆t

F
מתקבל:
(∆q ) ⋅ v

=

=I

F
l
∆t

=B

=B

) (∆q

ובמילים :עצמת השדה המגנטי היא כגודל הכח המגנטי הפועל על יחידת מטען הנעה במהירות של  1מטר
לשנייה ,במאונך לקווי השדה המגנטי.25
יחידת השדה המגנטי שנקראת טסלה ) (Tמוגדרת באופן הבא 1T :היא עצמת השדה המגנטי המפעיל כח
בן  1Nעל יחידת מטען הנעה במאונך לקווי שדה מגנטי במהירות של  1מטר לשנייה.
24

אם לא מבצעים הדגמה ,המורה יבקש מהתלמידים לשער האם גודלו של הכח המגנטי יהיה גדול יותר או קטן יותר כאשר

נגדיל כל אחד מגורמים אלה.
 25בגישת הוראה  2מגדירים עצמת השדה המגנטי מביטוי כח לורנץ.F=qBv⊥ ,

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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 .5תרגול
לתרגול וחזרה של הנלמד בפעילות זו ניתן להיעזר בתרגילים כדוגמת התרגילים הבאים:
-

מתוך הספר חשמל ומגנטיות מאת ד"ר דוד זינגר :עמ'  210-211תרגילים7 ,6 ,5 ,4 ,1 :

-

מתוך הספר חשמל ומגנטיות ,כרך ב' מאת משה פרידמן :עמ'  105-107תרגילים50 ,47 ,42-45 :

-

מתוך הספר פיסיקה ,פרקי חשמל ומגנטיות ,חלק ב' -פרקי מגנטיות ,מכון ויצמן למדע :עמ' 47-48
תרגילים33 ,32 ,30 :

"טיפים":
• ניתן להעשיר את הדיון בכיתה בהדמייה ,או לחילופין לתת שעורי בית המתבססים על הדמיה .למשל:

http://www.walter-fendt.de/ph11e/lorentzforce.htm
• את ההדגמה ניתן לבצע גם כניסוי הבוחן באופן כמותי את הקשר .F=BIlsinα :תדריכים לדוגמה:
-

רותי חנן ,תיכון בית ירח

-

חמד"ע

מקורות:
•

:HEMDA LAB

http://www.hemda.org.il/template/default.asp?maincat=15&catId=94&PageId=919&id_site=1
•

http://62.90.118.237/Index.asp?CategoryID=757

•

http://www.youtube.com/watch?v=tUCtCYty-ns&feature=channel

• http://www.walter-fendt.de/ph11e/lorentzforce.htm

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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פעילות  :3הקשר בין השדה המגנטי ומקורותיו
בפעילויות הקודמות הכירו התלמידים את המגנט ואת כדור הארץ כמקורות היוצרים שדה מגנטי בסביבתם .בנוסף,
התלמידים ראו שבין מגנט ובין זרם חשמלי )או מטען חשמלי הנמצא בתנועה( פועל כח מגנטי שלא ע"י מגע.
באנלוגיה לכבידה ולאלקטרוסטאטיקה ,תיאור מצב של הפעלת כח שאינו במגע נעשה ע"י מושג השדה .בפעילות זו
יכירו התלמידים את הגודל והכיוון של השדה המגנטי שיוצר זרם בסביבתו במקרים הבאים :תיל ישר וארוך ,כריכה
מעגלית ,סליל דק וסילונית.

מטרות:
 .1הזרם כמקור לשדה מגנטי – התלמידים יוכלו לבסס השערה האומרת שזרם חשמלי יוצר שדה מגנטי
בהתבסס על מה שלמדו בפעילויות הקודמות :פועל כוח ללא מגע בין שני מגנטים וגם בין מגנט לבין תייל
נושא זרם.
 .2השדה המגנטי בקרבת תיל ישר וארוך נושא זרם – על-פי התייצבות מחט מצפן שיוצב בנקודות שונות סביב
התיל ,התלמידים ידעו לתאר במילים ובתרשים את קווי השדה המגנטי סביב תיל ישר וארוך נושא זרם.
התלמידים ידעו להסתמך על הדגמה )או הדמיה( ולהסביר שמגמת השדה המגנטי מתהפכת ,אם מחליפים
את כיוון הזרם .התלמידים יכירו וידעו להשתמש בכלל היד החובקת לקביעת כיוון קווי השדה המגנטי סביב
תיל ישר וארוך נושא זרם בהינתן כיוון הזרם בתיל .התלמידים ישערו באילו גורמים תלוי גודלו של השדה
המגנטי ולאפיין באופן איכותי את תלותו בכל אחד מהם .התלמידים ידעו להסביר כיצד הנוסחה

 µ 0  I 
 
 2π  r 

 B = מתארת את תלות עצמת השדה המגנטי סביב התיל בגורמים שבהם הוא תלוי ,ולזהות

איזה גודל בפיזיקה מייצג כל איבר ומהן יחידותיו.
 .3השדה המגנטי בקרבת כריכה מעגלית וסליל דק נושאי זרם – בהמשך למה שלמדו על השדה המגנטי של
תיל ארוך נושא זרם ,התלמידים ידעו לתאר במילים ובתרשים את קווי השדה המגנטי סביב כריכה מעגלית
נושאת זרם .התלמידים יכירו וידעו להשתמש בכלל היד החובקת לקביעת כיוון קווי השדה המגנטי במרכז
כריכה מעגלית בהינתן כיוון הזרם דרכה ,וידעו להסביר שמגמת השדה המגנטי מתהפכת אם מחליפים את
כיוון הזרם בכריכה .התלמידים ישערו באילו גורמים תלוי גודלו של השדה המגנטי במרכז הכריכה המעגלית

 µ  I 
ולאפיין באופן איכותי את תלותו בכל אחד מהם .התלמידים ידעו להסביר כיצד הנוסחה B =  0  
 2  R 
מתארת את תלות עצמת השדה המגנטי במרכז כריכה מעגלית בגורמים שבהם הוא תלוי ,ולזהות איזה
גודל בפיזיקה מייצג כל איבר ומהן יחידותיו .התלמידים ידעו לאפיין סליל דק ולהסיק מעיקרון הסופרפוזיציה

 µ 0  I 
שעצמת השדה המגנטי במרכז סליל דק מתואר ע"י הנוסחה  :
 2  R 

 B = Nכאשר  Nמייצג את מספר

הליפופים של הסליל.

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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 .4השדה המגנטי בקרבת סילונית נושאת זרם – התלמידים ידעו לאפיין מהי סילונית ומהו ההבדל בינה לבין
סליל דק .בהמשך למה שלמדו על השדה המגנטי של כריכה מעגלית נושאת זרם ,התלמידים ידעו לתאר
במילים ובתרשים את קווי השדה המגנטי בקרבת סילונית נושאת זרם .התלמידים יכירו וידעו להשתמש
בכלל היד החובקת לקביעת כיוון קווי השדה המגנטי לאורך ציר הסילונית אך לא סמוך לקצוות ,בהינתן כיוון
הזרם דרכה .התלמידים ישערו באילו גורמים תלוי גודלו של השדה המגנטי לאורך ציר הסילונית ולאפיין את

N
תלותו בכל אחד מהם .התלמידים ידעו להסביר כיצד הנוסחה I
L

 B = µ 0 מתארת את תלות עצמת

השדה המגנטי לאורך ציר הסילונית בגורמים שבהם הוא תלוי ,ולזהות איזה גודל בפיזיקה מייצג כל איבר

N
ומהן יחידותיו .התלמידים ידעו לאפיין את נתוני הסילונית גם על ידי צפיפות הליפופים שלה,
L

.

מהלך הפעילות:
משך זמן:
 5שעות ברמת  5יח"ל 7 ,שעות ברמת  3יח"ל
הציוד הנדרש להדגמה:
כדי להדגים את קווי השדה המגנטי במקרים אלה ניתן להשתמש בערכות המוצעות למשל על-ידי :אינטרלב ,או
שולמן.

תאור הפעילות:
פעילות זו מסתמכת על המלצת מסמך הסילבוס לפיו "אין צורך להשתמש בחוק אמפר ובחוק ביוָ -סוָור בצורתם
הכללית לחישוב השדה במרכז סילונית ובמרכז כריכה מעגלית .אימות נוסחאות אלו ייעשה באמצעות ניסוי".26
הפעילות כוללת דיון במליאה ועבודה אישית.
 .1הזרם כמקור לשדה מגנטי
המורה יחזור על הרעיונות המרכזיים של פעילויות  1ו ,2-בהם יעשה שימוש בפעילות זו:
-

הכח המגנטי בין שני מגנטים פועל שלא ע"י מגע כמו הכח החשמלי וכח הכובד .

-

השדה המגנטי הוא וקטור ,בדומה לשדה החשמלי ולשדה הכובד.

-

המבנה הגיאומטרי של קווי השדה המגנטי תלוי בצורת המגנט בדומה למבנה קווי השדה החשמלי התלוי
בסידור המטענים היוצרים אותו )מטען בודד ,דיפול ,לוח טעון וכדומה(.

-

בין מגנט ובין תיל נושא זרם חשמלי )או מטען חשמלי נע( יכול לפעול כח מגנטי שלא ע"י מגע.

 26אלקטרומגנטיות ,עמ'  ,115פירוט הדגשים והערות דידקטיות לסעיף  -4.3הקשר בין השדה המגנטי ומקורותיו.

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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המורה יעודד את התלמידים לומר שמכאן ניתן להניח שזרם חשמלי יוצר סביבו שדה מגנטי.
מטרת המשך פעילות מספר  3היא לאמת טענה זו ולבדוק את תלות המבנה של קווי השדה המגנטי בצורת
המוליך נושא הזרם אשר מחולל את השדה .הדבר נבנה בשלבים כמתואר להן:
 .2השדה המגנטי בקרבת תיל ישר וארוך
א .כיוון השדה המגנטי
הדגמה במליאה :בפעילות  1ראינו שניתן להשתמש במחט של מצפן על מנת לקבוע את כיוון השדה
המגנטי .כעת ניתן להיעזר בהדמיה הבאה על מנת להציג את האופן שבו תתייצב מחט של מצפן שתונח
סמוך לתיל ארוך .http://www.uwsp.edu/physastr/kmenning/flash/AF_3009.swf :תחילה כאשר לא זורם
זרם כלל דרך התיל ,ואח"כ כאשר זורם זרם דרך התיל בכיוון מעלה .במקרה הראשון המצפנים מצביעים
תמיד לאותו כיוון ,ובמקרה השני הם "יוצרים מעגל" ,כמוראה בתמונות הבאות:

)(1

)(2

האופן שבו מתייצבת מחט של מצפן סביב תיל ישר וארוך כאשר ) (1לא זורם דרכו זרם (2) ,זורם דרכו זרם בכיוון מעלה

27

כעת יבקש המורה מהתלמידים לשרטט במחברותיהם את התיל ,לסמן בו את כיוון הזרם ולשרטט את
וקטורי השדה המגנטי על פי אופן התייצבות המחט המגנטית .לאחר מכן יבקש המורה מן התלמידים להסיק
מן השרטוטים שלהם מהם קווי שדה אפשריים המתאימים לתיאור הגיאומטרי של וקטורים אלה.
המורה יחזור על ההדגמה בהדמיה עבור כיוון זרם הפוך והתלמידים ישרטטו במחברותיהם את הוקטרים
ואת קווי השדה המתאימים גם עבור מצב זה.
סיכום :את השדה המגנטי סביב תיל מוליך ישר וארוך נושא זרם נתאר באופן גיאומטרי ע"י קווי שדה
מעגליים כאשר התייל נמצא במרכז מעגלים אלה .כיוון קווי השדה המגנטי נקבע לפי כלל היד הימנית

28

)שיתואר להלן( ,בהתאם לכיוון הזרם דרך התיל .וקטור השדה המגנטי בכל נקודה ונקודה משיק לקווי
השדה וכיוונו מתלכד עם כיוון קו השדה באותה נקודה.

 27מתוך :חשמל ומגנטיות כרך ב' ,מאת משה פרידמן.
 28או כלל הבורג

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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כעת המורה יציג לתלמידים את כלל יד ימין שיעזור לקבוע את כיוון קווי השדה המגנטי סביב תיל ישר וארוך:
מציבים את האגודל של כף יד ימין בצמוד לתייל כך שהוא מורה על כיוון הזרם )ראו ציור( ומלפפים )באופן
דמיוני( את התיל בעזרת ארבע האצבעות הנותרות .כיוון קווי השדה ככיוון הוריית האצבעות.

קווי השדה המגנטי סביב תיל ישר וארוך נושא זרם

29

ב .עצמת השדה המגנטי
במליאה :המורה יבקש מן התלמידים לשער באילו גורמים תלויה עצמת השדה המגנטי בנקודה כלשהיא ליד
התיל נושא הזרם והאם עצמת השדה המגנטי תהיה גדולה יותר או קטנה יותר כאשר נגדיל כל אחד
מגורמים אלה.
-

במרחק מהתיל :במרחק גדול יותר עצמת השדה תהיה קטנה יותר

-

בעצמת הזרם דרך התיל :עבור עצמת זרם גדולה יותר השדה מגנטי באותה נקודה תהיה גדולה יותר

כעת ניתן להציג לתלמידים את הביטוי המתמטי המתאר את הקשר שבין עצמת השדה המגנטי בנקודה ליד
תיל ישר וארוך נושא זרם לבין רוחק הנקודה מן התייל ועוצמת הזרם הזורם דרך התיל:

 µ  I 
B =  0  
 2π  r 

30

כאשר B :עצמת השדה המגנטי I ,עצמת הזרם בתיל r ,המרחק מהתיל ו-

T⋅m
 µ0 
 = 2 ⋅ 10 −7
A
 2π 

 הוא קבוע פרופורציה) µ0 .מזכיר את  ε0בחשמל( נקרא פרמביליות הריק ומבטא

את העובדה שגודלו של השדה המגנטי תלוי אף בסוג התווך בו נמצא מחולל השדה.
ג .תרגול
לתרגול וחזרה של הנלמד בחלק זה של הפעילות ניתן להיעזר בתרגילים כדוגמת התרגילים הבאים:
-

מתוך הספר חשמל ומגנטיות מאת ד"ר דוד זינגר :עמ'  211-214תרגילים24 ,20 ,8-12 :

 29מתוךhttp://wikipremed.com/image_archive.php?code=010403%22 :
 30ניתן לבצע השוואה לשדה חשמלי סביב תיל טעון ישר וארוך ,במידה ונלמד בפרק האלקטרוסטטיקה.

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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-

מתוך הספר חשמל ומגנטיות ,כרך ב' מאת משה פרידמן :עמ'  129-134תרגילים,15 ,12-13 ,1-6 :
29

-

מתוך הספר פיסיקה ,פרקי חשמל ומגנטיות ,חלק ב' -פרקי מגנטיות ,מכון ויצמן למדע :עמ' 73-78
תרגילים18 ,8-11 ,4 ,1-2 :

 .3השדה המגנטי בקרבת כריכה מעגלית וסליל דק נושאי זרם
א .כיוון השדה המגנטי
לאחר שירטוט קווי השדה המגנטי סביב תיל ארוך נושא זרם ,המורה ישרטט על הלוח כריכה מעגלית
נושאת זרם בכיוון מסויים .למשל:

כריכה מעגלית נושאת זרם

31

המורה יבקש מהתלמידים להעזר במה שלמדו על השדה המגנטי בקרבת תייל ארוך נושא זרם ולשרטט
במחברותיהם תרשים משוער של קווי השדה המגנטי סביב כריכה מעגלית נושאת זרם .לאחר מכן ההצעות
יועלו על הלוח ויסוכם עם תרשים כדוגמת התרשים הבא:32

קווי שדה מגנטי סביב כריכה מעגלית נושאת זרם

33

סיכום :את השדה המגנטי סביב כריכה מעגלית נושאת זרם נתאר באופן גיאומטרי ע"י קווי שדה מעגליים
סביבה כמוראה בתרשים )יש לשים לב שבניגוד לקווי השדה סביב תיל ארוך אינסופי ,הפעם הכריכה אינה
נמצאת במרכז המעגלים .(34במרכז הכריכה השדה הוא בקירוב אחיד .כיוון קווי השדה המגנטי נקבע לפי
 31מתוךhttp://wikipremed.com/image_archive.php?code=010403%22 :
32

כיוון שמדובר בתרשים תלת ממדי שיתכן וקשה לקריאה ע"י חלק מהתלמידים ניתן לחלק לתלמידים חישוקים קטנים )כגון

צמידים( ולבקש מהם לתאר בעזרתם את הגיאומטריה של קווי השדה המגנטי ואת כיוונם ,בסביבת הכריכה המעגלית.
 33מתוךhttp://wikipremed.com/image_archive.php?code=010403%22 :
 34על פי עיקרון הסופרפוזיציה

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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כלל היד הימנית )שיתואר להלן( בהתאם לכיוון הזרם דרך הכריכה .וקטור השדה המגנטי בכל נקודה ונקודה
משיק לקווי השדה וכיוונו מתלכד עם כיוון קווי השדה .וקטור השדה המגנטי במרכז הכריכה מאונך למישור
הכריכה.
כעת המורה יציג לתלמידים את כלל יד ימין בעזרת כלל יד ימין )"כלל היד החובקת"( :אם אצבעות יד ימין
צמודות לכריכה ומורות את כיוון הזרם ,כיוון האגודל מורה את כיוון השדה המגנטי במרכז הכריכה.

ב .עצמת השדה המגנטי במרכז הכריכה
במליאה :המורה ישאל את התלמידים מהם הגורמים שבהם תלויה לדעתם עצמת השדה המגנטי במרכז
הכריכה המעגלית ,והאם עצמת השדה המגנטי תהיה גדולה יותר או קטנה יותר כאשר נגדיל כל אחד
מגורמים אלה.
-

ברדיוס הלולאה :כאשר רדיוס הכריכה יהיה גדול יותר ,עצמת השדה המגנטי במרכזה תהיה קטנה יותר

-

בעצמת הזרם דרך התיל :כאשר הזרם דרך הכריכה יהיה גדול יותר ,עצמת השדה המגנטי במרכזה
יהיה גדול יותר

כעת ניתן להציג לתלמידים את הביטוי המתמטי המתאר את הקשר שבין עצמת השדה המגנטי במרכז
כריכה מעגלית נושאת זרם לבין רדיוס הכריכה ועוצמת הזרם הזורם דרכה:

 µ 0  I 
 
 2  R 

 B = כאשר B :עצמת השדה המגנטי במרכז הכריכה I ,עצמת הזרם בכריכה R ,רדיוס

T⋅m
 µ0 
הכריכה ו-
 = 2π ⋅ 10 −7
A
 2 

.

ג .השדה המגנטי במרכזו של סליל דק
במעגלים חשמליים מרבים להשתמש בסלילים .סלילים הם תיילים מוליכים כך ש N-כריכות מעגליות
מלופפות סביב ציר כשלכולן רדיוס  Rזהה .אורך הסליל הוא .L
סליל דק מורכב מ N-כריכות מעגליות צפופות בעלות רדיוס שווה ,R ,כך ש .L<<R-בתנאים אלה התרומה
של כל כריכה לשדה המגנטי שבמרכז הסליל שווה ולכן ,לפי עיקרון הסופרפוזיציה השדה המגנטי במרכז

 µ 0  I 
הסליל שווה ל  :
 2  R 

 B = Nוכיוונו מאונך למישור הסליל ,בדיוק כמו השדה של כריכה יחידה.

ד .תרגול
לתרגול וחזרה של הנלמד בחלק זה של הפעילות ניתן להיעזר בתרגילים כדוגמת התרגילים הבאים:
-

מתוך הספר חשמל ומגנטיות מאת ד"ר דוד זינגר :עמ'  212-213תרגילים21 ,19 ,16 :

-

מתוך הספר חשמל ומגנטיות ,כרך ב' מאת משה פרידמן :עמ'  133-134תרגילים22-26 :

-

מתוך הספר פיסיקה ,פרקי חשמל ומגנטיות ,חלק ב' -פרקי מגנטיות ,מכון ויצמן למדע :עמ' 74-77
תרגילים6 ,5 :

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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 .4השדה המגנטי בקרבת סילונית נושאת זרם
א .סילונית
סליל שליפופי התייל שלו צפופים ומתקיים L>>R :נקרא סילונית.
ב .כיוון השדה המגנטי
בהמשך לקביעת קווי השדה של כריכה מעגלית וסליל דק ,ניתן לשרטט על הלוח את קווי השדה המגנטי
בקרבת סילונית ,תוך שימוש בכלל יד ימין .35למשל:

קווי שדה מגנטי סביב סילונית נושאת זרם

36

ג .עצמת השדה המגנטי לאורך ציר הסילונית אך לא סמוך לקצוות.
במליאה:
המורה ידגיש עם התלמידים שבניגוד לסליל דק ,לא ניתן לטעון שכל כריכה של הסילונית תורמת תרומה
זהה לשדה המגנטי בנקודה מסוימת לאורך ציר הסילונית ולכן הפעם ,כדי למצוא את השדה המגנטי במרכז
הסילונית ,לא ניתן לכפול את התרומה של כריכה אחת לשדה במרכזה במספר הכריכות.
בהמשך ,המורה ישאל את התלמידים באילו גורמים תלויה ,לדעתם ,עצמת השדה המגנטי לאורך ציר
הסילונית ,והאם עצמת השדה המגנטי תהיה גדולה יותר או קטנה יותר כאשר נגדיל כל אחד מגורמים אלה.
-

באורך הסילונית :בסילונית ארוכה יותר עצמת השדה המגנטי תהיה קטנה יותר.

-

במספר הליפופים :ככל שמספר הליפופים יהיה גדול יותר עצמת השדה המגנטי תהיה גדולה יותר.

-

בעצמת הזרם דרך התיל :כאשר הזרם דרך כריכות הסילונית יהיה גדול יותר ,עצמת השדה המגנטי
לאורך צירה יהיה גדול יותר.

37

כעת המורה יציג לתלמידים את התיאור המתמטי המתאר את הקשר בין עצמת השדה המגנטי לאורך ציר
הסילונית )לא סמוך לקצוות( לבין מספר הליפופים שלה ,אורכה והזרם הזורם דרכה:
35

גם כאן ניתן ומומלץ להפעיל את "כלל היד החובקת" ,כפי שנעשה ביחס לכריכה מעגלית נושאת זרם ,כדי למצוא את כיוון

השדה המגנטי לאורך ציר הסילונית.
 36מתוךhttp://wikipremed.com/image_archive.php?code=010403%22 :
37

אם תלמידים יעלו את התלות ברדיוס הכריכה ,לציין רק שבתנאים שאנחנו מפתחים ,הרדיוס קטן מאד ביחס לאורך הסילונית

ולכן הוא לא יופיע בביטוי המתימטי.

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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N
I
L

 B = µ 0 כאשר B :עצמת השדה המגנטי I ,עצמת הזרם בתיל N ,מספר הכריכות של הסילונית )או

T⋅m
הליפופים( L ,אורך הסילונית ו-
A

 µ 0 = 4π ⋅ 10 −7הוא קבוע פרופורציה.
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ד .תרגול
לתרגול וחזרה של הנלמד בחלק זה של הפעילות ניתן להיעזר בתרגילים כדוגמת התרגילים הבאים:
-

מתוך הספר חשמל ומגנטיות מאת ד"ר דוד זינגר :עמ'  212תרגיל15 :

-

מתוך הספר חשמל ומגנטיות ,כרך ב' מאת משה פרידמן :עמ'  134תרגילים28 :

 .5תרגול מסכם
בנוסף לרשימת התרגילים המופיעה תחת כל אחד מחלקי הפעילות ,ניתן לתרגל גם תרגילים המשלבים יותר
מסוג אחד של מקור לשדה המגנטי כדוגמת התרגילים הבאים:
 מתוך הספר חשמל ומגנטיות מאת ד"ר דוד זינגר :עמ'  210-212תרגילים17 ,13 ,3 : מתוך הספר חשמל ומגנטיות ,כרך ב' מאת משה פרידמן :עמ'  132-134תרגילים30 ,26 ,25 ,18 : מתוך הספר פיסיקה ,פרקי חשמל ומגנטיות ,חלק ב' -פרקי מגנטיות ,מכון ויצמן למדע :עמ' 76-78תרגילים17 ,16 ,12 :

"טיפים":
•

ניתן להציע לתלמידים לשרטט חתך רוחב של סילונית ולסמן לרוחבו שורה של איקסים ושורה של נקודות
בהתאם למגמת הזרם בסילונית :האיקסים ייצגו זרם נכנס לדף והנקודות זרם היוצא ממנו .הפעלת כלל היד
החובקת על תרשים זה מקלה על תלמידים רבים.

•

ניתן להשתמש בהדמיה הבאה )יש להמתין בסבלנות לעליית יישומון הג'אווה(:

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=181.0

מקורות:
•

פיסיקה ,פרקי חשמל ומגנטיות ,חלק ב' -פרקי מגנטיות ,מכון ויצמן למדע

•

חשמל ומגנטיות ,כרך ב' ,משה פרידמן

•

חשמל ומגנטיות ,ד"ר דוד זינגר

•

http://wikipremed.com/image_archive.php

N
 38כדאי בהזדמנות הזאת להתעכב על הגדרת מספר הליפופים ליחידת אורך,
L
דגמי הוראה בפיזיקה

 ,המאפיינת לעיתים קרובות סילוניות.

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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פעילות  : 4ניסוי  -גלוונומטר טנגנטי
לאחר שהתלמידים למדו על השדה המגנטי )גודל וכיוון( במרכז כריכה מעגלית נושאת זרם ובמרכז סליל דק יחקרו
התלמידים בניסוי את תלות השדה בזרם העובר דרך הכריכה ובמספר הליפופים בסליל .בנוסף ,ישתמשו התלמידים
בממצאי הניסוי על מנת למצוא את גודלו של הרכיב האופקי של השדה המגנטי של כדור הארץ.
הפעילות המוצעת כאן מופיעה ברשימת הניסויים לבחינת הבגרות.

39

מטרות:
 .1השדה המגנטי של כדור הארץ – התלמידים יכירו תרשים של קווי השדה המגנטי של כדור הארץ וידעו לתאר
בעזרתו את וקטור השדה המגנטי הארצי בנקודות על פני כדור הארץ :בחלקו הצפוני של כדור הארץ ובחלקו
הדרומי של כדור הארץ ,על קו המשווה ובקטבים המגנטיים .התלמידים יבינו את מגבלותיו של המצפן "הרגיל"
בקביעת כיוונו של השדה המגנטי הארצי .התלמידים יכירו את המושג "הרכיב האופקי של השדה המגנטי של
כדור הארץ" ואת המושג "זווית רכינה" .התלמידים ידעו שעצמת הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי
-5

בישראל שווה בקירוב ל .2.9⋅10 T
 .2אופן העמדת מערכת הניסוי – התלמידים ידעו להציב את הכריכה נושאת הזרם כך שהמישור שלה יהיה בכיוון
צפון דרום ולהסביר בכתב ובעל-פה מדוע חשוב להציבה בצורה כזאת .התלמידים ידעו לייצג את הקשר בין

r

r

וקטור השדה המגנטי שיוצרת לולאת הזרם במרכזה , B I ,הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי, B E ,
והאופן שבו תתייצב מחט המצפן שיוצב במרכז לולאת הזרם ע"י תרשים של משולש וקטורים .התלמידים יזהו
בתרשים את זווית הסטייה , α ,של מחט המצפן מהצפון כתוצאה מהזרמת הזרם בלולאה ויבטאו באופן מתמטי
את הקשר בין  B E , B Iו.α-
 .3תכנון של הניסוי ושל עיבוד התוצאות– התלמידים יסיקו שאת זווית הסטייה  αניתן לשנות ע"י שינוי הזרם דרך
לולאת הזרם וע"י שינוי מספר הכריכות שדרכן זורם הזרם .התלמידים ידעו לנסח בע"פ ובכתב כיצד גודלה של
 αייתן מידע על תלות עצמת השדה המגנטי במרכז הכריכה בזרם דרכה ובמספר הכריכות .התלמידים ידעו
להסביר מדוע יש לשרטט את הגרפים  tanαכפונקציה של  Iו tanα -כפונקציה של  Nוכיצד ניתן לחשב מהם
את גודלו של הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי .התלמידים ידעו להסביר מהם גורמי שגיאת המדידה
האפשריים במערכת הניסוי ולהציע פעולות שבעזרתן ניתן להקטין ככל האפשר את שגיאת המדידה היחסית
במהלך ביצוע הניסוי.
 .4ביצוע הניסוי – התלמידים יבצעו בפועל שינויים בעצמת הזרם דרך כריכה מעגלית אחת ,ימדדו בכל פעם את
זווית הסטייה של מחט המצפן הנמצא במרכז הכריכה ,ישרטטו גרף מתאים ויחשבו בעזרתו את  .BEהתלמידים
39

כיוון שתדריך לביצוע הניסוי ,כולל מטרות ,מופיע בספר פיסיקה-לקט ניסויים ,מאת דוד זינגר ,עמ'  68-65הפעילות הזו

מפרטת המלצות המבוססות על ניסיוננו ,מעבר למה שכתוב בתדריך.

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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יבצעו בפועל שינויים במספר הכריכות של סליל דק יזרימו דרכן זרם קבוע בגודלו ,ימדדו בכל פעם את זווית
הסטייה של מחט המצפן הנמצא במרכז הכריכה ,ישרטטו גרף מתאים ויחשבו מתוכו את  .BEבנוסף ,התלמידים
ישתמשו במערכת הניסוי על מנת להסביר כיצד תתנהג מחט המצפן כאשר מישור הכריכות יהיה בכיוון מזרח-
מערב ,בעצמת זרמים נמוכות וגבוהות דרכן ובשני כיווני הזרם האפשריים )עם מגמת כיוון מחוגי השעות ונגדו(.

מהלך הפעילות:
הניסוי מופיע ברשימת הניסויים לבחינת הבגרות :מס'  ,2430סוג :ניסוי ,רמה.3 :

משך הזמן:
 3שעות )ברמת  5יח"ל משעות המעבדה(

תאור הפעילות:
 .1השדה המגנטי של כדור הארץ
במליאה:
א .המורה יציג לתלמידים את קווי השדה המגנטי של כדור הארץ כפי שמתקבלים ממעבר עם מחט של מצפן
על פני כדור הארץ ,ויציג את ההשוואה לקווי שדה מגנטי סביב מגנט מוט .לשם כך ניתן להיעזר ב:-

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Magnetosphere/earth_magnetic_poles.html
או:

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Magnet_and_Compass
או:

http://www.chsfootball.net/earth_mag1.jpg
ב .המורה יבקש מהתלמידים לתאר את וקטור השדה המגנטי בנקודות שונות על פני כדור הארץ :נקודה
כלשהי בחלקו הצפוני של כדור הארץ ,נקודה כלשהי בחלקו הדרומי של כדור הארץ ,בנקודה על קו המשווה
ובנקודות הקטבים המגנטיים.
ג .המורה יסביר את מגבלות מדידת כיוון וקטור השדה המגנטי בעזרת המצפן הנתון ויציג את רכיבי וקטור
השדה המגנטי של כדור הארץ במערכת צירים שאחד מציריה פונה אל מרכז כדור הארץ והשני מקביל לפני
הקרקע .בבתי ספר בהם ישנו מצפן עם דרגת חופש נוספת המורה יציג את אופן המדידה בעזרתו ויציג את
זווית הרכינה של המצפן והקשר בינה ובין רכיבי הווקטור.
ד .המורה יציג

40

לתלמידים את ערכו של השדה המגנטי של כדור הארץ בישראל 4.17⋅10-5T :עם זווית רכינה

השווה בקירוב ל .460-מכאן שגודלו של הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי בישראל הוא .2.9⋅10-5T

40

אם מטרת הניסוי הוגדרה להיות מציאת הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי רצוי לא לתת לתלמידים את הערכים האלה

מראש
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30

פעילות  :4גלוונומטר טנגנטי

 .2אופן העמדת מערכת הניסוי
א .במליאה :המורה יראה לתלמידים כיצד להעמיד את מערכת הניסוי הכוללת את המעגל החשמלי המורכב
ממקור מתח ,אמפרמטר ,נגד משתנה והגלוונומטר הטנגנטי המחוברים בטור זה לזה .המורה יניח את
המצפן במרכז הלולאה ויכוון את המערכת כך שמישור הלולאה יהיה בכיוון צפון דרום .במצב זה המצפן
בתמונה מצביע על כיוון צפון.

מערכת הניסוי :גלוונומטר טנגנטי

41

ב .מבלי להדליק את מקור המתח ,המורה יבקש מהתלמידים לענות במחברותיהם על השאלות הבאות:
) (1מהו כיוון השדה המגנטי שיוצרת הכריכה המעגלית נושאת הזרם במרכזה וכיצד קובעים זאת

r
) (2מהי הזווית בין וקטור השדה המגנטי שיוצרת הכריכה המעגלית , B I ,ובין הרכיב האופקי של וקטור

r
השדה המגנטי הארציB E ,
r
r
ג .המורה יבקש מכל אחד מהתלמידים להציג במחברת תרשים המתאר את המצב ההדדי שבין B E , B I
והאופן שבו תתייצב מחט המצפן.
ד .במליאה :לאחר דיון בתשובות התלמידים לשאלות הנ"ל ,המורה יגדיר את זווית הסטייה של מחט המצפן,

r

) ,αהזוית בין וקטור  B Eובין כיוון התייצבות המחט המגנטית לאחר הזרמת זרם בכריכה המעגלית( וישאל

r
את התלמידים במה תלוי גודלה )גודלו של .( B I

BI
ה .המורה יבקש מכל תלמיד לכתוב תיאור מתמטי לקשר שבין  B E , B Iו) α-
BE
ו.

= .( tanα

המורה ישאל את התלמידים מהי אם כך החשיבות של העמדת מערכת הניסוי כך שמישור לולאת הזרם
יהיה בכיוון צפון-דרום.
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 .3תכנון של הניסוי ושל עיבוד התוצאות
א .המורה ישאל את התלמידים אילו גורמים במערכת הניסוי ניתן לשנות על מנת ש α-תשתנה .תשובות
אפשריות:

-

הזזת הגררה של הנגד

↔ תלות  BIבזרם דרך הלולאה )ניתן למדידה ע"י האמפרמטר(

-

שינוי מתח מקור המתח

↔ תלות  BIבזרם דרך הלולאה )ניתן למדידה ע"י האמפרמטר(

-

שינוי מספר הכריכות המעגליות

↔ תלות  BIבמספר הכריכות

ב .המורה יבקש מהתלמידים לפתח ביטוי מתמטי שיתאר את תלות  tanαבעצמת הזרם דרך לולאת זרם
אחת וביטוי מתמטי שיתאר את תלות  tanαבמספר הכריכות שדרכן זורם זרם הקבוע בגודלו .בכל
ביטוי יסמנו התלמידים מהו המשתנה התלוי ,מהו המשתנה הבלתי תלוי ומהם הקבועים.
ג .המורה יבקש מהתלמידים להציע דרך כיצד מתוצאות הניסוי ניתן למצוא את גודלו של הרכיב האופקי
של השדה המגנטי הארצי.BE ,
ד .המורה יבצע דיון בכיתה על הגורמים לשגיאת מדידה במערכת הניסוי הנתונה והצעות לפעולות
שבעזרתן ניתן להקטין את שגיאת המדידה היחסית .בהקשר זה יש להתייחס לנקודות הבאות:

-

 µ 0  I 
יש לדייק במיקום מרכז המצפן במרכז הכריכה בשל השימוש בקשר  
 2  R 

 B = Nהמתאר

את גודל השדה המגנטי במרכז סליל דק.

-

כיול עדין של הקו שלאורכו יוצב מישור הכריכה יעשה ע"י מדידת סטיית מחט המצפן עבור זרמים
שווים בגודלם אך מנוגדים בכיוונם.

-

מומלץ להגביל את ערכי הזוויות הנמדדות ל 45-500 :לכל היותר שכן ,כל שגיאת מדידה של זוית
גדולה יותר מגדילה מאד את השגיאה בטנגנס הזוית.

ה .המורה יסכם:

BI
) (1על מנת שיתקיים הקשר
BE

=  tanαיש להעמיד את מערכת הגלוונומטר הטנגנטי כך שמישור

לולאת הזרם יהיה בכיוון צפון-דרום.
) (2על-פי מידת הסטייה של מחט של מצפן מהצפון נחקור בניסוי את תלות גודלו של השדה המגנטי
במרכזה של לולאת זרם בעצמת הזרם דרכה ובמספר כריכותיה.
) (3מתוצאות המדידה יופקו שני גרפים:
 תלות  tanαבעצמת הזרם דרך לולאת זרם תלות  tanαבמספר הכריכות שדרכן זורם זרם הקבוע בגודלוו.

משיפועי הגרפים ניתן לחשב את גודלו של הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי ולהשוות בין
התוצאות ע"י חישוב השגיאה היחסית .הערך המצופה.2.9⋅10-5T :
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 .4ביצוע הניסוי
את הניסוי יבצעו התלמידים בקבוצות בנות  2-3תלמידים על פי תדריך הנמצא בספר פיסיקה-לקט ניסויים,
מאת דוד זינגר ,עמ' .68-65

טיפים:

•

חשוב להשתמש בניסוי במגנט קטן משום שבניסוי מודדים את השדה המגנטי שבמרכז הכריכה או הסליל
הדק.

•

במגנטים קטנים סקלת המצפן קשה לקריאה .לעומת זאת האמפרמטר הוא דיגיטאלי וקריאת הערכים
הנמדדים בו היא נוחה .לכן ,על מנת שיהיה נוח יותר לבצע את המדידה )ואף להקטין את שגיאת המדידה
היחסית( אפשר להתאים את עצמת הזרם לזויות סטייה מוגדרות מראש .במקרה זה המשתנה הבלתי תלוי
הוא  tanαוהמשתנה התלוי הוא .I

•

בחלק הניסוי בו בודקים את תלות זווית סטיית המצפן במספר הכריכות לא ניתן לקבוע מלכתחילה את
סטיית המחט ולכוון את הזרם בהתאם ,שכן הוא מבוצע עבור זרם שווה בכל הניסויים .גם המספר הקטן
של המדידות השווה למספר הכריכות האפשרי )התלוי באורך התיל של הגלוונומטר( ,עלול לגרום לשגיאה
גדולה יותר בקביעת גודלו של הרכיב האופקי של השדה המגנטי לעומת הניסוי של התלות בעצמת הזרם.

•

בזרמים גדולים הנגד המשתנה מתחמם )לעיתים הדבר מלווה בריח לא נעים( ולכן יש להקפיד שלא
להשאיר את המעגל החשמלי סגור לאורך זמן.

•

שגיאה נפוצה היא הצבת רדיוס הלולאה בס"מ וקבלת הרכיב האופקי של השדה המגנטי הארצי מס"ג של
-7

.10 T

•

בתום הניסוי ,כאשר הסליל מורכב מ 5-כריכות ,ניתן לבקש מהתלמידים להעמיד את המערכת כך שמישור
טבעת האלומיניום יהיה בכיוון מזרח-מערב ולבדוק:
) (1כיצד מתנהגת המחט כאשר מזרימים זרם דרך הסליל
) (2האם התנהגות המחט תלויה בעצמת הזרם )נמוכה/גבוהה(
) (3האם התנהגות המחט משתנה כאשר משנים את כיוון הזרם )בעצמה נמוכה/גבוהה(.
התלמידים יתבקשו להסביר את התנהגות המחט.

•

שאלות לדיון )בנוסף על אלו המופיעות בתדריך(:
) (1באיזה אופן תתייצב מחט המצפן אילו הניסוי היה נערך :א -בקוטב הצפוני ,ב -בקוטב הדרומי
) (2מדוע נקראת מערכת הניסוי בשם "גלוונומטר טנגנטי"? בתשובות יש להתייחס הן למילה "גלוונומטר"
והן למילה "טנגנטי".
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מקורות:
•

זינגר דוד ,פיסיקה – לקט ניסויים ,עמ' 85-83

•

פ .סירס ,מ .זימנסקי ,פיסיקה תיכונית חשמל ומגנטיות

•

:HEMDA LAB

http://www.hemda.org.il/template/default.asp?maincat=15&catId=94&PageId=925&id_site=1
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קשיים צפויים והצעות להתמודדות עם קשיים אלה

ג.

42

על פי הספרות המחקרית )ראו למשל  (http://arxiv.org/ftp/physics/papers/0503/0503132.pdf,ודיווחי מורים
מנוסים ,על התלמידים להתמודד עם הקשיים הבאים:

•

קשיים הקשורים להשוואת תופעות מגנטיות לתופעות שנלמדו בפרקי החשמל:
-

שימוש במושג "מטען" לקטבים מגנטיים" :אם השדה החשמלי נוצר על-ידי מטענים חשמליים ,אזי השדה
המגנטי נוצר על-ידי מטענים מגנטיים".

-

התייחסות לקטבים מגנטיים כאזורים טעונים חשמלית – קוטב צפוני טעון במטען חיובי בעוד שקוטב דרומי
טעון במטען שלילי.

-

ההבנה שכוח מגנטי אינו פועל על מטען במנוחה בעוד שכוח חשמלי פועל הן על מטען במנוחה והן על מטען
בתנועה.

-

•

ההבנה שגודל הכח המגנטי תלוי במהירות המטען עליו הוא פועל.

קשיים הקשורים ללימודי המכניקה:
-

יישום החוק השלישי של ניוטון .למשל :בעוד שתלמידים יודעים להגיד שהמגנט מפעיל כוח על תיל נושא
זרם ,הם אינם יודעים לומר שהתיל נושא הזרם מפעיל כח זהה בגודלו אך מנוגד בכיוונו על המגנט.

-

ההבנה שפעולת הכח המגנטי תלויה במצבו של המטען החשמלי .למשל :כח מגנטי לא פועל על מטען
שנמצא במנוחה ואילו כח הכובד כן פועל על גוף נח ,כח מגנטי לא פועל על מטען הנע במקביל לקווי השדה
המגנטי בעוד שכח חשמלי פועל על מטען ללא קשר בכיוון שבין מהירותו ובין קווי השדה החשמלי.

-

•

ההבנה שעבודת הכח המגנטי על מטען נע שווה תמיד לאפס.

r

r

r

קשיים הקשורים להבנת המכפלה הווקטורית ): FB = q(v × B
-

ההבנה שהזווית בין וקטור הכח המגנטי לבין וקטור השדה המגנטי היא תמיד  ,900בעוד שקו הפעולה של
וקטור הכח החשמלי )או הכבידה( מתלכד עם קו הפעולה של וקטור השדה החשמלי )או הכבידה(.

-

בנוסף לעובדה שהכח המגנטי משפיע על מהירותו של מטען )לפי חוק שני של ניוטון( ,גודלו וכיוונו של הכח
תלויים בכל רגע ורגע במהירותו זו.

-

•

קושי להשתמש בכלל "יד ימין/שמאל" למציאת כיוון הכוח המגנטי.

קשיים הקשורים לפירוש שגוי של מרכיבי הנוסחה F=BIlsinα
-

ההבנה ש l -הוא אורך קטע המוליך שנמצא בתוך השדה המגנטי ולא האורך הכולל של המוליך.

-

קושי בהתאמת יחידות ,תלמידים מתקשים להראות שהיחידות משני אגפי הנוסחה הן ניוטון.

 42מובאים כאן גם קשיים הנוגעים לכוח המגנטי הפועל על מטען נקודתי בשל הקשר ההדוק בין שני הנושאים

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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 הבנה שהזוית  αשבנוסחה היא גם גורם במציאת הכוח; ,תלמידים נוטים לייחס כוח מגנטי הפועל על כל תילשנמצא בשדה מגנטי ודרכו זורם זרם ) (I≠0בלי תלות בזוית שבין כיוון הזרם וכיוון השדה המגנטי.43

•

קשיים כלליים:
-

יותר מדי כללי "יד ימין" שמשמשים למטרות שונות :חלקם משמשים לקביעת הקשר בין כיוון הכח המגנטי,
השדה המגנטי וכיוון תנועת המטען )או הזרם( וחלקם לקביעת הקשר בין קווי השדה המגנטי וכיוון הזרם.

-

קריאת תרשימים דו ממדיים המתארים מצבים תלת ממדיים

על-מנת להתמודד עם קשיים אלה מומלץ:

-

בהמשך להדגמת הכח המגנטי הפועל בין מגנט לבין מטען בתנועה להדגים שלא פועל כח בין מגנט לבין גוף
טעון הנמצא במנוחה )למשל ,לקרב מגנט אל כדור טעון קטן התלוי על חוט מבודד(.

-

כאשר מבצעים את ההשוואה בין הכח והשדה החשמלי עם הכח והשדה המגנטי חשוב לציין גם מה ההבדל
ביניהם ולא רק מה הדומה.

-

בסיכום הטיפול בכח המגנטי הפועל על מטען נקודתי מומלץ לארגן בטבלה כדוגמת הטבלה הבאה את הדומה
והשונה בין הכח המגנטי והכח החשמלי )בנוסף להשוואה הראשונית שבוצעה בפעילות הפתיחה(.
הכח המגנטי

יכול לפעול על מטען חשמלי
גודל הכח הפועל על מטען

נקודתי מתואר ע"י הביטוי
כיוון הכח הפועל על מטען

נקודתי הוא

הנמצא בתנועה

הנמצא בתנועה והנמצא במנוחה

F=qvBsinα

F=qE

בכיוון ניצב לווקטור השדה המגנטי
ולווקטור המהירות ,על פי כלל יד
ימין/יד שמאל

עבודת הכח על מטען נקודתי

כאשר המטען הנקודתי נכנס

במקביל לקווי שדה אחיד )או
אנטי מקביל( הכח
כאשר המטען הנקודתי נכנס

בניצב לקווי שדה אחיד )או
אנטי מקביל( המטען
תנע החלקיק הטעון

43

הכח החשמלי

ככיוון וקטור השדה החשמלי אם המטען
חיובי
בכיוון מנוגד לכיוון וקטור השדה החשמלי אם
המטען שלילי

היא אפס ,כי תמיד מאונך למהירות

שונה מאפס בכל מקרה בו הזווית בין כיוון

ולכן למסלול התנועה

תנועת המטען וכיוון הכח אינה .900

אינו פועל על המטען ומסלול תנועת

פועל על המטען ומסלול תנועת המטען הוא

המטען הוא קו ישר

קו ישר

ינוע בהשפעתו בתנועה מעגלית
קצובה

משתנה רק בכיוונו כאשר FB≠0

המטען ינוע בהשפעתו במסלול פרבולי

משתנה בגודלו ובמצבים מסוימים גם בכיוונו

קושי זה קיים גם בהתייחס לתנועת חלקיק בשדה מגנטי .למשל בגרות  2008שאלה 4

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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להציע לתלמידים תרגיל ארגון ידע במציאת:
 .1מכנים משותפים לכח כבידה ,כח חשמלי וכח מגנטי )למשל :פועלים ללא מגע(
 .2מכנים משותפים לכח חשמלי וכח מגנטי שאין למצוא בכח משיכה )למשל :החשמלי והמגנטי הם מסוג
משיכה או דחייה לעומת כוח הכובד שהוא מסוג משיכה בלבד ,החשמלי והמגנטי פועלים על גוף טעון
הכבידה פועל גם על גוף נייטרלי מבחינה חשמלית(
 .3מכנים משותפים לכח חשמלי וכח כבידה שאין למצוא בכח מגנטי )למשל :כוחות הכבידה והחשמלי פועלים
על גוף טעון בין אם הוא במנוחה או בתנועה והכח המגנטי יכול לפעול רק על מטען חשמלי הנמצא בתנועה,
פעולת כוחות הכבידה והחשמלי אינה תלויה בכיוון התנועה של המטען ופעולת הכח המגנטי תלוי בכיוון
תנועת המטען(.

-

להדגיש שעצם תלות הכוח המגנטי במהירות או בזוית ,איננה סתירה לחוק השני של ניוטון.

-

לחיזוק יישום החוק השלישי של ניוטון גם במגנטיות מומלץ לתת לתלמידים להתמודד עם שאלות כדומת
44

השאלה הבאה ולדון בתשובותיהם במליאה:

נתון תיל ארוך מאוד שזורם בו זרם של  8Aוכיוונו מוראה בתרשים ,וכריכה ריבועית שאורך
צלעה  10cmוהצלעות  MNו LK -מקבילות לתיל )ראה תרשים( .בכריכה הריבועית זורם זרם של
 10Aוכיוונו עם כיוון השעון .מרחק הצלע  MNמהתיל .3cm

3cm

א .מצא את הגודל ואת כיוון הכח השקול שמפעיל התיל על הכריכה הריבועית.
ב .האם הכריכה מפעילה כח מגנטי על התיל? אם לא -נמק מדוע ,אם כן -מהו גודלו וכיוונו.

-

לבקש מהתלמידים לכתוב מהו הגודל בפיזיקה שמתארת כל אות בנוסחה  ,F=BIlsinαמהן היחידות שלו ולנסח
במילים מה מתארת הנוסחה.

 44עיבוד לשאלת בגרות 2004

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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לבקש מהתלמידים לנסות להראות את השיוויון ביחידות של אגפי המשוואה ולא להסתפק בזה שהמורה יראה
זאת על הלוח.

-

לא להסתפק בתרגול בעיות בהן התיל מאונך ,מקביל או אנטי מקביל לקווי השדה המגנטי ,אלא גם בשאלות בהן
ישנה זווית כלשהי בין קווי השדה המגנטי וכיוון הזרם בתיל.

-

לחידוד ההבנה של  lמומלץ לתת לתלמידים להתמודד עם שאלות כדוגמת השאלה

45

הבאה ולדון בתשובותיהם

במליאה:

נתון תיל שאוכו  2mשזורם בו זרם של  8Aוכיוונו מוראה בתרשים ,וכריכה ריבועית שאורך צלעה

 10cmוהצלעות  MNו LK -מקבילות לתיל )ראה תרשים( .בכריכה הריבועית זורם זרם של 10A
וכיוונו עם כיוון השעון .מרחק הצלע  MNמהתיל .3cm

3cm

א .חשב את השדה המגנטי השקול שיוצרת הכריכה הריבועית במקום בו נמצא התיל וציין
את כיוונו.
ב .חשב את גודלו של הכח המגנטי שמפעיל השדה המגנטי שמצאת בסעיף א' על התיל וציין
את כיוונו.

-

אפשר למספר את כללי יד ימין .למשל :כלל יד ימין מס'  1יהיה זה המתאר את הקשר בין כיוון הכח המגנטי
הפועל על מטען חיובי ,כיוון השדה המגנטי בו הוא נע וכיוון וקטור מהירותו .הדבר מקל על התלמידים לנסח
לעצמם באיזה כלל להשתמש ולתארו בהתאם.

-

בכל שימוש בכלל יד ימין לבקש מהתלמידים לתאר את האופן שבו השתמשו בו ולא להסתפק באמירה "על פי
כלל יד ימין" .למשל :במקרה בו נתון פרוטון הנע במסלול מעגלי בשדה מגנטי אחיד שכיוונו נכנס לדף והתלמידים
מתבקשים לקבוע האם הוא נע עם מגמת כיוון מחוגי השעון או כנגדה ,הם יציגו תשובתם באופן הבא :נגד כיוון
מגמת מחוגי השעון ,קבעתי זאת בעזרת כלל יד ימין )מספר  ,1אם מוספרו הכללים( באופן הבא :בנקודה
התחתונה של המעגל כיוון הכח המגנטי מעלה -יוצא מכף היד ,כיוון השדה המגנטי הוא לתוך הדף מכאן שכיוון
וקטור המהירות ימינה.

 45עיבוד לשאלת בגרות 2004

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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ד .הצעות להערכה
להלן דוגמאות לשאלות הבנה )מתוך:

D. P. Maloney, T. L. O'Kuma, C. J. Hieggelke, A. V. Heuvelen, 2001, Surveying students' conceptual
knowledge of electricity and magnetism, American Journal of Physics 69(7), pp. s12-s23

 .1זרם  iשכיוונו החוצה מן הדף ,זורם דרך התיל השמאלי כמתואר בתרשים .דרך התיל הימני זורם זרם  iשכיוונו
אל תוך הדף .מהו כיוון השדה המגנטי בנקודה  ? Pנמק קביעתך.

זרם החוצה

זרם פנימה

אף לא אחת
מהאפשרויות
א

ג

ב

ה

ד

 .2התרשים מראה תיל מוליך שדרכו זורם זרם  iשכיוונו יוצא מתוך הדף .מהו כיוון השדה המגנטי בנקודות  Aו?B -
נמק קביעתך.

זרם החוצה

A

B

A

B

A

B

A

B

אף לא אחת
מהאפשרויות
ב

א

דגמי הוראה בפיזיקה

ג

ד

ה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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 .3שתי לולאות זהות העשויות מתיל מוליך נושאות זרם שווה  . iכיווני הזרמים ומיקום הלולאות כמוראה בתרשים.
מהו החץ המייצג בצורה הטובה ביותר את כיוון השדה המגנטי בנקודה  Pאשר באמצע המרחק בין שני מרכזי
הלולאות ועל הקו המחבר ביניהן?

אפס
ב

א

דגמי הוראה בפיזיקה

ג

ד

ה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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 מקורות.ה
 מכון ויצמן למדע, פרקי חשמל-' חלק א, פרקי חשמל ומגנטיות,• פיסיקה
 מכון ויצמן למדע, פרקי מגנטיות-' חלק ב, פרקי חשמל ומגנטיות,• פיסיקה
 משה פרידמן,' כרך ב,• חשמל ומגנטיות
 ד"ר דוד זינגר,• חשמל ומגנטיות
זימנסקי.סירס מ. פ, חשמל ומגנטיות,• פיסיקה תיכונית
:• תוכנית הלימודים בפיזיקה

http://stwww.weizmann.ac.il/g-phys/new_site/sylabus/8_05/elec.doc
http://stwww.weizmann.ac.il/ptc

:• האתר של המרכז הארצי של מורי הפיזיקה

• Hemda Lab
• http://en.wikipedia.org/wiki/File:Magnet0873.png
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetic_field_of_horseshoe_magnet.png
• http://www.physics.udel.edu/~watson/phys208/index_classes.html
• http://62.90.118.237/Index.asp?CategoryID=757
• http://www.youtube.com/watch?v=tUCtCYty-ns&feature=channel
• http://www.walter-fendt.de/ph11e/lorentzforce.htm
•

http://wikipremed.com/image_archive.php

•

D. P. Maloney, T. L. O'Kuma, C. J. Hieggelke, A. V. Heuvelen, 2001, Surveying students'
conceptual knowledge of electricity and magnetism, American Journal of Physics 69(7), pp. s12-s23

•

Cristian Raduta, General Students. Misconceptions Related to Electricity and Magnetism,
http://arxiv.org/ftp/physics/papers/0503/0503132.pdf

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

דגמי הוראה בפיזיקה

 אין לעשות שימוש כלשהו.קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם
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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ו .נספחים:
נספח  :1סדר הוראת נושאי פרק השדה המגנטי בגישת הוראה  1ובגישת הוראה 2
רצף נושאי פרק השדה המגנטי בגישת הוראה :1
בגישת הוראה זו תחילה דנים בקשר שבין שדה מגנטי וזרם חשמלי ולאחר מכן בכח לורנץ ובתנועת חלקיק טעון
בשדה מגנטי .רצף נושאי ההוראה בגישה זו:

•

פתיחה :הכרת השדה המגנטי של מגנט ושל כדוה"א ,מיפוי השדה המגנטי ע"י קווי שדה וקביעת כיוון השדה
המגנטי בעזרת מצפן.

•

השפעת השדה המגנטי על זרם ,עצמת השדה המגנטי :הכוח המגנטי הפועל על תיל נושא זרם,F=BIlsinα ,
והגדרת עצמת השדה המגנטי בעזרת ביטוי זה.

•

הקשר בין השדה המגנטי ומקורותיו :הזרם החשמלי כמקור לשדה מגנטי ,השדה המגנטי בקרבת תיל ישר
וארוך ,במרכז כריכה מעגלית וסליל דק ,סילונית.

•

כח בין זרמים מקבילים ,הגדרת האמפר :46הכח ליחידת אורך הפועל בין שני תיילים ארוכים מקבילים נושאי
זרם ,כיוון הכח ביחס לכיווני הזרמים בתיילים והגדרת האמפר הנובעת מכח זה.

•

כח הפועל על מטען חשמלי נע בשדה מגנטי :כח לורנץ ,מסלולי תנועה של חלקיק טעון הנע בהשפעת כח
לורנץ בשדה מגנטי אחיד והשוואה לתנועתו בהשפעת הכח החשמלי.

•

יישומים של הכוח המגנטי 5 :יח"ל :בורר מהירויות ,ספקטרוגרף מסות ,ציקלוטרון 3 .יח"ל :פעולת מכשירי
מדידה חשמליים אנלוגיים ,ממסרים ,רשמי זמן ,מנופים אלקטרומגנטיים ,ספקטרוגרף מסות.

רצף נושאי פרק השדה המגנטי בגישת הוראה :2
בגישת הוראה זו תחילה דנים בכוח לורנץ ובתנועת חלקיק בודד בשדה מגנטי ורק בהמשך בקשר בין השדה המגנטי
והזרם החשמלי .רצף נושאי ההוראה בגישה זו:

•

פתיחה :47הכרת השדה המגנטי של מגנט ושל כדוה"א ,מיפוי השדה המגנטי ע"י קווי שדה וקביעת כיוון השדה
המגנטי בעזרת מצפן.

•

כח הפועל על מטען חשמלי נע בשדה מגנטי ,עצמת השדה המגנטי :כח לורנץ והגדרת עצמת השדה המגנטי,
מסלולי תנועה של חלקיק טעון הנע בהשפעת כח לורנץ בשדה מגנטי אחיד והשוואה לתנועתו בהשפעת הכח
החשמלי.

•

יישומים של הכוח המגנטי 5 :יח"ל :בורר מהירויות ,ספקטרוגרף מסות ,ציקלוטרון 3 .יח"ל :פעולת מכשירי
מדידה חשמליים אנלוגיים ,ממסרים ,רשמי זמן ,מנופים אלקטרומגנטיים ,ספקטרוגרף מסות.

•

השפעת השדה המגנטי על זרם :48הכוח המגנטי הפועל על תיל נושא זרם.F=BIlsinα ,

 46ברמת  3יח"ל מומלץ לבצע רק בכיתות חזקות
 47כמפורט בפעילות  1בדגם הוראה זה.

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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הקשר בין השדה המגנטי ומקורותיו :49הזרם החשמלי כמקור לשדה מגנטי ,השדה המגנטי בקרבת תיל ישר
וארוך ,במרכז כריכה מעגלית וסליל דק ,סילונית.

•

כח בין זרמים מקבילים ,הגדרת האמפר :50הכח ליחידת אורך הפועל בין שני תיילים ארוכים מקבילים נושאי
זרם ,כיוון הכח ביחס לכיווני הזרמים בתיילים והגדרת האמפר הנובעת מכח זה.

 48ניתן לעשות שימוש בסעיפים  3 ,2 ,1ו 5-בפעילות  2בדגם הוראה זה
 49כמפורט בפעילות  3בדגם הוראה זה
 50ברמת  3יח"ל מומלץ לבצע רק בכיתות חזקות

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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נספח  :2השוואה בין קווי שדה חשמלי וקווי שדה מגנטי
קווי שדה חשמלי

קווי שדה מגנטי

דיפול חשמלי

מגנט מוט

קבל לוחות

מגנט פרסה

הביטו בתרשימים ורשמו דבר אחד שבו קווי השדה החשמלי וקווי השדה המגנטי דומים זה לזה ,ודבר אחד בו הם
שונים זה מזה.

דומה:

שונה:

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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נספח  :3השוואה בין הדגמת שדה חשמלי ושדה מגנטי
דיפול חשמלי

51

מגנט מוט

52

האופן בו מסתדרים גרגירי סולת דקים הצפים על שמן כאשר

האופן שבו מסתדרים גרגירי אבקת ברזל

בתמיסה מונחים שני מטענים נקודתיים השווים במטענם

בסביבת מגנט מוט

ומנוגדים בסימנם

קבל לוחות

53

מגנט פרסה

54

האופן בו מסתדרים גרגירי סולת דקים הצפים על שמן כאשר

האופן שבו מסתדרים גרגירי אבקת ברזל

בתמיסה מונחים שני מוטות מוליכים השווים במטענם ומנוגדים

בסביבת מגנט פרסה

בסימנם )קבל לוחות(

 51מתוך הספר :פרקי חשמל ומגנטיות חלק א' פרקי חשמל ,מכון ויצמן למדע
 52מתוךhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnet0873.png :
 53מתוך הספר :פרקי חשמל ומגנטיות חלק א' פרקי חשמל ,מכון ויצמן למדע
 54מתוךhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magnetic_field_of_horseshoe_magnet.png :

דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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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דגמי הוראה בפיזיקה

מקורותיו ותכונותיו של השדה המגנטי

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.

