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פעילות מתוקה
תכונות של גלים מכניים

קובי שורצבורד, מרכז חינוך ״ליאו באק״, חיפה                                

מבוא 
הרבה פעמים אני מוצא עצמי יושב מול המחשב ומחפש סרטון ברשת לשימוש בהוראה בכיתה, כגון הדגמה מיוחדת, ניסוי 
שאפשר לבצע או סרטון אנימציה שיציג את הנושא הנלמד באופן ויזואלי יותר. באחד מחיפושים אלו נתקלתי בסרטון שפשוט 

הדהים אותי, ואני זוכר שבאותו רגע אמרתי לעצמי� ״קובי, אתה חייב לבצע את זה בכיתה. התלמידים פשוט יאהבו את זה!״.

הסרטון1 מתאר ״מכונת גלים״ כפי שניתן לראות ברוב מוזאוני המדע בארץ ובחו״ל. בניגוד למכונות הגלים במוזאונים, שהן 
מסיביות ויקרות מאוד, מכונת הגלים בסרטון הייתה מורכבת מדובוני ג׳לי. המכונה ניתנת לבנייה על ידי התלמידים באמצעים 
פשוטים, זולים ונגישים, ניתן לחקור בעזרתה תכונות שונות של גלים מכניים )למשל מעבר הגל מתווך לתווך(, וגולת הכותרת 

- ניתן לנשנש את מרבית מרכיביה.

ואכן, הכנתי לתלמידיי פעילות מעבדה המתאימה לתחילת הוראת נושא הגלים ״פעילות מתוקה - תכונות של גלים מכניים״.  
הפעילות כללה בנייה של מכונת גלים, ביצוע תצפיות על הגלים וכן מדידות. במאמר זה אתאר את הפעילות ואת החוויה 

שהתלמידים עברו בביצוע פעילות זו.

רקע ורציונל
הוראת נושא הגלים מתחילה בפרק גלים חד - ממדים במיתר ו/או בקפיץ. רוב ההדגמות שמבוצעות בשלב זה בכיתה הן 
בעזרת חבל אלסטי או קפיץ המונחים על הרצפה או מוחזקים בשני הקצוות על ידי המורה ותלמיד נוסף. בהדגמות אלו מראים 
לתלמידים כיצד יוצרים הפרעה, כיצד היא מתקדמת לאורך המיתר, וכיצד היא חוזרת מקצה מוחזק. כמו כן מדגימים את תכונות 

הסופרפוזיציה של גלים ואת היווצרותו של גל עומד.

ההדגמות מכוונות להכיר לתלמידים תכונות מרכזיות של גלים מכניים ובעיקר 

להבין שחלקיקי התווך אינם נעים עם ההפרעה אלא נותרים במקומם לאחר שההפרעה עברה אותם.. 1

להבין שמהירות ההפרעה תלויה בתווך בלבד ואינה משתנה אם עוצמת ההפרעה משתנה.. 2

http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary/resource/2096/wave-machine :1  |  הסרטון נמצא בכתובת
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לראות כיצד בא לידי ביטוי עיקרון הסופרפוזיצ׳יה של גלים.. 3

לראות מה קורה להפרעה כשהיא עוברת מתווך לתווך וכאשר היא חוזרת מקצה קשור. . 4

בהמשך הוראת הנושא נעזרים בדרך כלל ביישומונים באינטרנט לביצוע מדידות וחישובים.

כאשר הכנתי את הפעילות לתלמידיי, הנחו אותי המטרות הבאות:

הכרת תכונות מרכזיות של גלים מכניים כפי שפורט לעיל. א. 

ביצוע ניסוי בגלים חד - ממדיים.  ב. 

מספר הניסויים שרוב התלמידים מבצעים בשלב זה של הלמידה הוא מועט, אם בכלל. זאת בניגוד, למשל, לאופטיקה גאומטרית 
שבו התלמידים מבצעים ניסוי בשבירת אור וניסוי ביצירת דמות בעדשות דקות )שני ניסויים שנמצאים ברשימת ניסויי החובה(. מובן 
שקיימים מספר ניסויים נוספים בנושא, והם מבוצעים בהתאם לאמצעים ולציוד במעבדה, ובהתאם לבחירתו של המורה ולזמן 

העומד לרשותו. 

פעילות חווייתית ג. 

נקודה נוספת חשובה לא פחות, היא החוויה שבביצוע הפעילות על ידי התלמידים. לא תמיד ביצוע פעילות או ניסויי מעבדה משאיר 
חותם אצל התלמידים. הפעילות שתוארה בסרטון נראתה לי חווייתית כל כך, וצפיתי שתשאיר חותם על התלמידים.

תיאור הפעילות 
הפעילות בוצעה עם תלמידי כיתות י״ב לאחר שסיימו ללמוד אופטיקה גאומטרית ולמדו 
את ההגדרות והתכונות הבסיסיות של גלים, כגון� משרעת, זמן מחזור, תדירות אורך גל 
ומהירות הגל. הכיתה מנתה בזמן הפעילות 24 תלמידים אשר חולקו לשלוש קבוצות 

של 8 תלמידים כל אחת.

הפעילות דרשה שני שיעורים רצופים ועוד שיעור עוקב. את הפעילות חילקתי לשלושה 
חלקים עיקריים. הראשון - בניית המערכת, השני - ביצוע משימות לפי דף הנחיה מסודר 
והסקת מסקנות, השלישי - דיון וסיכום כיתתי בדבר המסקנות והתובנות שעלו מהפעילות.

לכל קבוצה בחרתי ראש קבוצה שהיה אחראי על ביצוע הפעילות2. כל קבוצה קיבלה 
את הציוד הנדרש, דף הנחיות לבניית המערכת ודף משימות של תצפית, מדידה, חישוב 

והסקת מסקנות.

2  |  אפשר כמובן לחלק ליותר קבוצות עם פחות תלמידים. הדבר תלוי בגודל המעבדה ובאמצעים העומדים לרשות המורה.
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חלק ראשון - בניית המערכת

לחלק זה נדרש כשיעור אחד. במשך זמן זה הקבוצה הייתה צריכה להחליט כיצד לבנות את המערכת בצורה מדויקת ולחלק 
משימות שונות לחברי הקבוצה, כגון� סימון נקודות על סרט המדידה, שיפוד הדובונים על השיפודים, הדבקת השיפודים על סרט 
ההדבקה, קביעת הכנים ומתיחת הסרט, ולעיתים גם להגניב דובון אחד או שניים לפה )פה המקום להעיר כי מומלץ לתת לקבוצות 

מעט יותר דובוני ג׳לי ממה שהם צריכים לבניית המערכת. הם לא עומדים בפיתוי(.

בחלק זה של הפעילות התמודדו התלמידים עם אתגרים שונים במספר רבדים, ונדרשה מהם עבודת צוות. תחילה היו צריכים 
תחילה לתכנן את תהליך הבנייה ולהחליט מה צריך לבצע כדי לבנות מערכת בצורה מדויקת ואיכותית שתסייע בקבלת יוכלו 
לקבל תוצאות מהימנות. בנוסף, ראש הקבוצה היה צריך לחלק בין חברי הקבוצה את המשימות השונות הדרושות לבניית המערכת 

ולבדוק שהן אכן מתבצעות בצורה טובה...

בניית המערכת דורשת הקדשת זמן והקפדה על דיוק על מנת להגיע לתוצאות איכותיות. לשם כך, גם אני וגם הלבורנט עזרנו 
לקבוצות התלמידים במהלך הבנייה. ניסיוננו מלמד שחשוב מאוד להסב את תשומת הלב של התלמידים לחשיבות של תכנון 

וחלוקת תפקידים טרם בניית המערכת וכן לתת ייעוץ בעת הצורך על מנת שהתלמידים יוכלו לקבל מערכת מיטבית.

לאחר שהמערכת נבנתה, התייצבה ונוסתה מספר פעמים, עברו התלמידים לחלק השני של הפעילות.

הנחיות לבניית ״מכונת גלים״
 בפעילות זו נחקור את התכונות הבסיסיות של גלים מכניים. נבצע זאת

על ידי בנייה עצמית של המערכת, וכל זאת באמצעים פשוטים )ומתוקים(.

ציוד

סרט הדבקה באורך של 2.5 מטר. §

4 סטטיבים + זרועות + כליבות. §

50 שיפודי עץ. §

100 סוכריות ג׳לי / מרשמלו / פלסטלינה. §

שעון עצר. §

הכנת המערכת

 קבע את הסטטיבים לשולחן בעזרת הכליבות ותלה את סרט
 ההדבקה בין זרועות הסטטיבים )הקפד שסרט ההדבקה יהיה

 מתוח, אך לא מתוח מדי(, כך שהחלק הדביק יהיה מופנה
כלפי מעלה.

 על כל אחד מהשיפודים השחל שתי סוכריות ג׳לי כך
שכל סוכריה תימצא בקצה אחר של השיפוד.

 הצמד את השיפודים לסרט ההדבקה, כך שמרכז השיפוד יימצא
במרכז רוחב סרט ההדבקה.

כמו כן, הקפד על מרווח של 5 ס"מ בין שיפוד לשיפוד.

לאחר סיום שלבי בניית המערכת, תקבלו מערכת כמתואר בתצלום.

חלק 1
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חלק שני - תצפית, מדידות ומסקנות

לחלק זה נדרש פרק זמן הנע בין 30 ל - 40 דקות. המשימות התבצעו בכמה שלבים:

תצפית - בהתחלה, התבקשו התלמידים ליצור הפרעה באחד מקצות המערכת ולתעד כיצד ההפרעה חוזרת מהקצה האחר. . 1
בהמשך, הם התבקשו ליצור הפרעות בעוצמות שונות ולתעד את תנועתן, ליצור הפרעות משני קצות המערכת ולצפות במה קורה 

כאשר שתי ההפרעות נפגשות זו עם זו3.

ביצוע מדידות - התלמידים התבקשו לחשב את מהירויות ההתפשטות של הפרעות בעוצמות שונות לאורך מכונת הגלים. . 2
התלמידים לא קיבלו הוראות כיצד לבצע מדידה של מהירות ההתפשטות, והיה עליהם להחליט כיצד לעשות זאת בהתייעצות 

עם חברי הקבוצה.

מדידה זו הציבה בפני התלמידים דילמה: האם למדוד את הזמן שחולף עד שההפרעה עוברת מקצה אחד לאחר פעם אחת או 
האם למדוד את הזמן שחולף עד שההפרעה עוברת מספר פעמים לאורך המערכת. 

התלמידים חזרו על מדידת המהירות מספר פעמים עבור עוצמות שונות של הפרעה.

בהמשך התבקשו התלמידים להזיז את דובוני הג׳לי מן הקצוות של השיפודים פנימה )באופן זה הם שינו את תכונות התווך שבו 
נעה ההפרעה(, לחזור על מדידת המהירות ולדון בקבוצותיהם על הממצאים.

אציין שניתן להוסיף ולגוון את השינויים במכונת הגלים על ידי הוספה או החסרה של שיפודים לכל אורך המכונה או בחלקה וכך 
ליצור שינוי בתווך או רק בחלקו . אם השינוי מתבצע רק בחלקו של סרט הנייר, הדבר מאפשר לתלמידים לדון במעבר ההפרעה 

מתווך אחד למשנהו.

חלק שלישי - סיכום ודיון

בזמן שנותר להמשך השיעור, כרבע שעה, ערכנו דיון כיתתי על התובנות שעלו מפעילות זו. ראש הקבוצה של כל אחת מהקבוצות 
סיפר על המסקנות שהם רשמו, ואני רשמתי אותן על הלוח. לבסוף סיכמתי את עיקרי הדברים שעלו בדיון הכיתתי .

מניסיוני, אסור לוותר על החלק השלישי של הדיון והסיכום, ולכן אם הזמן שנותר אחרי החלק השני קצר מאוד, כדאי לדחות אותו 
לשיעור העוקב ולהקדיש לו לפחות רבע שעה. 

מה התלמידים חשבו על הפעילות?
בהתחלה, התלמידים הופתעו מאוד לגלות שהם עומדים לבצע פעילות בעזרת דובוני ג׳לי, וההתרגשות הייתה עצומה. הפעילות 

היוותה יציאה מהשגרה, מה עוד שבמהלכה ובסופה ניתן היה לנשנש מרכיבים של מערכת הניסוי.

ההתרגשות במהלך ביצוע הפעילות הייתה מורגשת מאוד. התלמידים עבדו במוטיבציה גבוהה ודאגו שכל פרט יהיה מדויק ויעבוד. 
בכל שלב הם דאגו לצלם את תוצרי עבודתם, דבר המעיד לדעתי על שביעות הרצון וההתלהבות שלהם מהפעילות. מורים שעברו 

ליד המעבדה נכנסו לראות מה עושים, )וגם הם היו חייבים לצלם( והשמעה פשטה כשריפה בשדה קוצים, בבית הספר.

אם נניח לרגע בצד את ההתלהבות והחוויה הגדולה - חוויה שהתלמידים כנראה לא ישכחו עוד הרבה זמן, חוויה שיצרה ״הד״ 

3 | בחלק זה ניתן גם לשאול את התלמידים כיצד ״חלקיקי התווך״, דובוני הג׳לי, נעים כאשר ההפרעה עוברת דרכם. שאלה זו באה להקל את אחד 

הקשיים של תלמידים בהבנת חלקיקי התווך ותנועתם בזמן שהפרעה נעה דרכם. 
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בבית הספר - בפעילות זו התלמידים מדדו והסיקו מסקנות על הגורמים המשפיעים על מהירות ההפרעה בתווך, על תנועת 
החלקיקים בתווך כשההפרעה עוברת אותם ועל ההעברה וההחזרה של ההפרעה במעברים בין תווך אחד למשנהו.

אוסיף מספר ציטוטים של התרשמות התלמידים מפעילות זו:

״פעילות שמאוד נהניתי ממנה. לבנת מערכת בגודל כזה זאת חוויה, וזה ממחיש מושגים בגלים בצורה טובה. אם היה אפשר 
לעשות את הפעילות בקבוצות קטנות יותר - היה עוד יותר מוסיף לחוויה״.

״היתרון המרכזי של הפעילות, פרט לכך שהיא הייתה מאוד טעימה ומהנה, הוא שהיא המחישה בצורה מעולה את מושג הגל. 
למשל, בזכות הפעילות אני יודע שמהירות של גל תלויה אך ורק בתווך שלו. ראינו שלא משנה כמה חזק הרעדנו את המקלות, 

מהירות הגל נשארה קבועה, ורק כששינינו את מרחק הדובונים ממרכז השיפוד, המהירות השתנתה״.

״הפעילות עזרה להמחיש את הסופרפוזיציה של הגלים. כשעברו שתי ההפרעות, הן התחברו, ואז המשיכו כל אחת לדרכה כאילו 
לא קרה כלום.״

בדיוק השבוע, באחד מהשיעורים בכיתה י״ב, שאל 
אותי אחד התלמידים ״קובי, מתי אנחנו עושים את 
הניסוי של הדובונים כמו שי״ב עשו בשנה שעברה?״ 
שאלה זו הראתה לי כמה חשוב שהתלמידים יבצעו 
פעילויות מסוג זה, אשר מצד אחד עוסקות בנושא 
הנלמד ותורמות, לדעתי, להבנה, ומצד שני, הן חווייתיות 
ומעוררות את סקרנות התלמידים במגמת הפיזיקה.

אני משתמש במכונת הגלים המורכבת מדובוני ג׳לי 
ובתמונות מהפעילות בכל פעם שיש יום פתוח בבית 
הספר, וכאשר אני מציג את המגמה לתלמידים לפני 

שהם בוחרים במגמות בבית הספר.

סיכום
המאמר מתאר כיצד בעזרת אמצעים פשוטים וזולים ניתן לבצע פעילות עם התלמידים אשר מחד עוסקת בתכונות של גלים 
מכניים חד - ממדיים ומאידך חווייתית מאוד, מניעה את לומדי הפיזיקה ומעוררת התעניינות בלימודי הפיזיקה בקרב תלמידים 

נוספים.

נקודה נוספת שיש להדגיש היא שסרטונים ברשת האינטרנט יכולים להוות מקור והשראה ליצירת פעילויות לתלמידים וביצוע 
הדגמות מיוחדות בכיתה. 

אין לי ספק כי אמשיך לבצע פעילות זו בכל שנה בעתיד. אין כמו לראות את התלמידים מחייכים במהלך כל הפעילות ולשמוע 
אותם מתפעמים ממנה עוד זמן רב אחרי סיום הפעילות.
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תצפיות ומדידות במכונת הגלים
 באחד מקצוות המערכת צור הפרעה במערכת על ידי נדנוד השיפוד הראשון בקצה.. 1

תאר כיצד ההפרעה חוזרת לקצה ממנה התחילה.

 בשני קצוות המערכת צור הפרעה על ידי נדנוד השיפוד הראשון בכל קצה.. 2
כאשר ההפרעות מגיעות זו לזו, תאר את המתרחש במערכת.

חזור על סעיף )3(, כאשר ההפרעות שונות זו מזו )למשל, ההפרעות מתבצעות בנדנוד הפוך של השיפודים בקצוות, . 3
 ההפרעות נעשות בעוצמה שונה ועוד(.

תאר את המתרחש במערכת.

חזור על שלב )1( וחשב את מהירות ההפרעה שיצרת בתנועתה.. 4

חזור על שלב )4(, אלא שהפעם על ידי יצירת זעזוע חזק יותר ופעם נוספת על ידי זעזוע חלש יותר.. 5
1( האם מהירות ההפרעה גדלה, קטנה או אינה משתנה בכל אחד מהמקרים?  

2( האם משרעת התנועה של ההפרעה גדלה, קטנה או אינה משתנה בכל אחד מהמקרים?  

הזז את סוכריות הג׳לי מקצוות השיפוד לאמצע המרחק בין הקצה סרט ההדבקה וחזור על שלבים )4( ו- )5(.. 6

החזר את סוכריות הג׳לי לקצוות השיפוד והקטן את מספר השיפודים )הוצא כל שיפוד שני( וחזור על שלבים )4( . 7
ו- )5(.

רשום מספר מסקנות )רב ככל שתוכל( העולות מתוצאות הפעילות.. 8

חלק 2


