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  סודם של שעוני החול

  

  הזמנה לחקר

  

  מהקודקוד הפתוח של חרוט במהופך"

  אמנם כך - עובר וזורם חול קפדן

  ממלא בנופלו, זהב המידה

  ."שקערורית קריסטל היא כל עולמו

  "שעון החול" -חוסה לואיס בורגס

  

  

וצבות אחת הוא בנוי משתי שפופרות העשויות מחומר שקופות המ. שעון חול הוא מכשיר למדידת זמן

, אחת מהשפופרות מלאה בדרך כלל בחול דק. מעל השנייה ומחוברות זו לזו כך שביניהן מעבר צר

אף שטכנולוגיית .  אשר זורם באמצעות כח הכבידה בקצב קבוע דרך המעבר אל השפופרת התחתונה

משמעית -דות חדאין כל ע, ייצור הזכוכית הייתה ידועה ליוונים ולרומאים ולבני תרבויות קדומות אחרות

מאחר ששעון החול הוא אחד מן האמצעים הבודדים והמהימנים . לקיומם של שעוני חול בעת העתיקה

כעזר ניווט בצד המצפן  11-משערים כי השתמשו בו באוניות כבר מן המאה ה, למדידת זמן בים

 1328- יור מבצ, 14- העדות הקדומה ביותר לקיומם של שעוני חול היא רק מן המאה ה, ברם. המגנטי

  .ו לורנצטי'של הצייר אמברוג

; וסימל את עובדת היות חיי האדם בני חלוף, שעון החול הופיע לעתים קרובות על דגלי פירטים

בספרות . אזל" החול בשעון החיים"כדי לסמל ש, באנגליה נהגו להניח שעוני חול בארונות קבורה

ים דמותו של מלאך המוות כשהוא אוחז בידו ובאמנות מוצגת לפעמ, שעונים מייצגים לעתים את המוות

  .שעון חול

  

  

  ביצוע תצפית

 

, מקדחה וסרט דביק, שני בקבוקי קולה קטנים מלאים בחוללרשותכם  •

באמצעות המקדחה בצעו חור קטן בפקק  :שבאמצעותם תבנו שעון חול

הצמידו את הבקבוקים זה לזה כמוראה בציור לקבלת , של כל בקבוק

 . אותם זה לזה בעזרת הסרט הדביק שעון החול והדביקו

מדדו את משך הזמן שלוקח לחול לעבור מחלקו את שעון החול והפכו  •

 .העליון אל חלקו התחתון של שעון החול

, מילולי(לפחות בשני אופנים שונים , תארו את התופעה בה צפיתם •

  ).טבלה וכדומה, גרף, תרשים

  

  

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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 לת שאלותישא .1

  .התצפית שביצעתםומגוונות שמתעוררות בעקבות  תרלוונטיושאלות  5 לפחות נסחו  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  הוסיפו שאלה אחת מכל קבוצה: י שאר הקבוצות"שאלות אחרות שהוצעו ע

  

  

  

  

  

  

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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 מימוש החקר

 שאלת החקר. א .2

 .הניתנת לחקירה במסגרת הזמן והציוד שברשותכם, המוצעותאחת מהשאלות  שאלה  בחרו •

 .הניתנים למדידה כמותית משתנים שני ביןהאפשר כקשר במידת , חקר כשאלתזאת  שאלה נסחו •

 

 השערה העלאת  .ב

נמקו השערתכם תוך שימוש במושגים . שבחרתםהחקר  תשאללגבי  השערהבהירה  בצורה נסחו

  .   נסו לנסח את ההשערה באופן מתמטי כקשר בין הגדלים שבחרתם לחקור .ובעקרונות בפיזיקה

 

 תכנון ניסוי לבדיקת שאלת החקר. א .3

 .תארו בקצרה את מהלך הניסוי והסבירו כיצד באמצעותו ניתן לענות על שאלת החקר •

 .המשתנה התלוי והמשתנה הבלתי תלוי בניסוי, הגורמים הקבועים/הגורם: ציינו את •

הערך המינימאלי ואת מרווחי הדגימה הרצויים למשתנה הבלתי , ציינו את הערך המקסימאלי •

 .הסבירו. ונים לבצע עבור כל מדידהואת מספר החזרות שאתם מתכו, תלוי

 . כל שלבי הניסוי את פרטו •

 

  .הניסוי שהצעתם לתכנוןקבלו אישור המורה 

  .ית/אם נחוץ ציוד נוסף העבירו  לאחר קבלת האישור רשימה מפורטת ללבורנט

  

  ביצוע הניסוי  .ב

ו על בנייה הקפיד .הניסוי שהצעתם כפי שאושר על ידי המורה את בצעוהרכיבו את מערכת הניסוי  ו

 . מדויקת של המערכת ועל דיוק במדידות

  

 עיבוד הממצאים והסקת מסקנות .4

התייחסו לרמת הדיוק של  ).נוסחה וכדומה, תרשים, גרף, י טבלה"ע( ות תוצאות המדיד את הציגו •

 . המדידות שבצעתם

האם . הניסוי ובין שאלת החקר שבחרתם תוצאותהסיקו מסקנות המתייחסות לקשר שבין  •

  ?מהי לדעתכם הסיבה לחוסר ההתאמה, אם לא? נכונה הכם הייתהשערת

תם ובין עקרונות ומושגים בפיזיקה הקשורים לשאלת ציינו את הקשר שבין המסקנות שהסק •

  . החקר

  

 ...מה יקרה אם .5

נמקו קביעתכם על סמך . שינוייםההציעו שני שינויים שניתן לבצע במערכת הניסוי וקבעו מה יהיו תוצאות 

  .ם או התיאוריהמסקנותיכ

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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 שיתוף החקר

 ודיון דיווח .6

גם בהצגתכם התייחסו . 'דגם וכדו, פוסטר, בעזרת מצגתהפעילות שביצעתם  הציגו לפני תלמידי הכיתה את

  . פעילות וכיצד התגברתם עליהםהלקשיים איתם נאלצתם להתמודד במהלך 

 

 ?מה למדנו

להכנת הרקע המדעי ניתן  .ע המדעי המתאיםשלבי הפעילות ואת הרק כלהכולל את , ווח בכתביהכינו ד •

לערוך חיפוש מושכל ברשת האינטרנט ולחפש מקורות מידע מהימנים הקשורים לשאלת החקר 

 . ציינו ביבליוגרפיה של מאמרים מדעיים שנעשה בהם שימוש. שבדקתם

ו גם התייחס.  בתחום החקרושני דברים אותם למדתם  בתחום התוכןציינו שני דברים אותם למדתם  •

 .להצגות שהציגו חבריכם

  

  

  !ע ב ו ד ה   נ ע י מ ה 

  

  

  

  הוראות כלליות 

  : על הקפידו

  .לבצוע הניסוי ההנחיותאחר  מדויק מילוי •

  .התצפיות שלומאורגן  ברור דווח •

  .ושיתוף כל חברי הקבוצה בפעילות חלוקת תפקידים בתוך הקבוצה •

 .ומדויקת לכל אורך התהליך נכונהמדעית  שפהשימוש ב •

  .לביצוע הניסוי הנדרשבדקו שנמצא ברשותכם כל הציוד 

  

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. 




