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 אור וראיה – 'אפרק  - אופטיקה –שיעור  כימער
מיועדים לכיתה יוד הטרוגנית לחלוטין (כולם לומדים אופטיקה ורק בי"א בוחרים מקצועות לבגרות מערכי השיעור 

הביא את התלמידים ל אני מחייב). 2009מבוססים על הספר "אופטיקה גיאומטרית" של עדי רוזן (מהדורת מורחבת) ו
עור לכיתה כדי שיוכלו להסתכל בתמונות שאני מפנה אליהן ובתרגילי הדוגמא והבית. בכל כותרת של את הספר כל שי

פרק אני רושם על הלוח הפנייה מדוייקת אל העמוד המדוייק בספר כדי לעודד קריאה עצמאית בטקסטבוק בבית. -תת
סדר ים שמסביר וכותב על הלוח. ובשחור דבר באפור הערות לעצמי הבית מפנים לתרגילים מהספר.-כל שעוריכמעט 

(העברה,  4.2כולו (מקורות ומחזירים, ללא מסת אור),  2(אור ואנרגיה),  4.1מתחיל עם   -הסעיפים שונה מאשר בספר 
 3ירות האור אשר ידובר בפרק שבירה). בסופו של פרק (התפשטות אור, ללא מה 3כולו (ראיית אור),  1החזרה, בליעה), 

אבל אם יש  (מערכת השמש) 5את סעיף בכיתה כלל לא מלמד אני  הראיה ושדה הראיה של העין. הוספתי קצת על קוו
. בשעורי הבית רושם גם תרגילים בסעיפים שלא נלמדו ותרגילים קשים זמן אז מקדיש לזה שעור מעבדה עם הדגמות

תורת האופטיקה מתוך הספר  לאורך הפרקים גם שילבתי איזכורים היסטוריים על התפתחות לאוהבי הפיסיקה שבכיתה.
בשתי הזדמנויות אני גם מפנה את אותם אוהבי הפיסיקה  המצויין של גלילי וחזן "אופטיקה בגישה תרבותית רחבה". 

  הספר.-שבין התלמידים אל הפרקים הרלוונטיים מתוך אותו ספר הנמצא בספריית בית

 yaronelah@bezeqint.netירון שוינגר    אשמח להערות ושיפורים.

 פתיחה

דקות על עצמי, קצת ענייני מנהלה/לוגיסטיקה, ואז נדבר על פיסיקה, ובסוף על איך אני  5 –מה הולך להתבצע 
 . זה יקח שני שיעורים.מלמד פיסיקה

 לתת למישהו למלא טבלת נוכחות (לרשום אותו/ה לחניך תורן ספטמבר) –רישום נוכחות 

   – הצגת עצמי

אותם  לצלם בלת שמות, לוודא שצילמו אותם ולבקש את הקבצים. לחילופין, טלתת להם למלא  – מפת כיתה
(להראות להם  (ברביעיות) על פי סדר הישיבה (גם אם בעתיד ישתנה) ובבית להכין מפת שמות עם תמונות.

 מפה כזו משנה שעברה כדי שלא יבהלו מהרעיון)

 פרק הנחיות כלליות - סילבוס

גע לענייני נצילות ומשמעת, על הקשיים הצפויים בהתחלה עד להתרגלות על היותי חריג ומשו –תלמידאות 
חשיבות זמן השיעור הוא קדוש,  –ושל קבלת מרות היסוד של נצילות הזמן  נותרק להתייחס לעקרוהדדית, 

, ספרית-, מדיניות איחורים בית(כל דבר שגוזל מזמן השיעור, מפריע לשיעור, פוגע ברצף) הנצילות, מהי הפרעה
את השאר לקרוא לבד , על אזהרות/צ'אנסים/חנינות, קבלת מרות, על הבעת הסתייגויות מסודרת ואסקלציה על
 לשלוח באימייל. –

 להסביר את התפקיד והמטרה, מוחלף בערך כל חודש, מתוגמל בבונוס – חניך תורן

 פיסיקה ואז נחזור לסילבוס עלנדבר קצת 

 על פיסיקה

 . במקביל לפתח שיחה:)מקרן אם אין( יאגרמת המדעיםדלבקש מישהו לצייר על הלוח את 

לרשום על הלוח   על פיסיקה ? מה זה ? איך זה ? מחברים/הורים/אחים" שמעתם"מה  –שאלת פתיחה 
 (קשה, שונה מחט"ב, מתמטיקה, חוקים) תשובות

 פיסיקה היא המדע שמסביר לנו את הקורה בעולמנו

 הזזת שולחן, השתקפות בחלון –דוגמאות 

תכל על עץ המדעים ונראה היכן ממוקמת בו הפיסיקה (להזכיר על הקשר עם שמות הפקולטות באוניברסיטה, נס
 לדבר על ההבדל בין אוניברסיטה למכללה (רב תחומי, מחקר))
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 טילים ורקטות מעל תחנת החשמל רוטנברג באשקלון

 
 האם עזה יורה טילים או רקטות ?

 מה ההבדל בין טיל לרקטה ? (הנחייה)

 איך עובדת רקטה ? (דחף גזים, חוק שימור התנע)

 איך יודעים היכן להפעיל את האזעקה ? (מסלול בליסטי, אליפסה, גדלה ככל שהמרחק גדל)

(המנוע פועל רק לזמן קצר של שניות ואח"כ מסלול  האם רקטה נעה במסלול בליסטי ? הרי יש לה מנוע ?
 המסלול אחרי כיבוי המנוע, ולכן אין שובל אחרי ההתחלה)בליסטי, ולכן המכ"מ צריך רק לזהות את תחילת 

 )  60M   ,75M כמה סוגי רקטות יש לחמאס ? (קסאם, גראד,

 איך עם אותה רקטה אפשר לפגוע במרחקים שונים ? (זווית שיגור)

 ) 45איך מכוונים למרחק מקסימלי של הרקטה ? (זווית שיגור 

 נפץ)-יותר דלק ופחות חומר ? (אותה רקטה, 75Mל   60M מה ההבדל בין 

איזו אינפורמציה נוספת המכ"מ יודע לתת ? (מקום השיגור, חישוב מסלול לאחור, מטוס אורב  –צייד משגרים 
 מעל הים וממתין לקבלת נ"צ אחרי השיגור, שליחת טיל מונחה גיפיאס)

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 מה נלמד באופטיקה  –סילבוס 

 (כולל כל ההסברים שמתחת לדיאגרמה) אינטליגנציות מרובות –סילבוס 

הוראת פיסיקה בכיתה הטרוגנית, בחירה מכוונת בתחום האופטיקה הקל, מטרות שונות לתלמידים  –סילבוס 
 מעט מתמטיקה, מתחילים מאפס, לא נדרש ידע מוקדםשונים. 

 אופן ההוראה –סילבוס 

 ציון המקצוע –סילבוס 
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 כיתה חזקה
 לשאול לאיזה כיוון רוצים שארחיב ? – 

 קדימה (יותר מהר), לעומק (יותר מסובך),
 לרוחב (דוגמאות לשימושים), 

 הצידה (נושאים נוספים בפיסיקה וטכנולוגיה),
 לכיוונים אחרים לגמרי  אורטוגונליים (מקצועות אחרים)

 מה לא נותנת רווח אמיתי (יותר שנות עבודה)להסביר שריצה קדי
 

 , סילבוס, מערכי שיעור פרק א'"דיאגרמת המדעים" - אימייללשלוח ב
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )29, עמוד  4.1 פרק א,מהו אור ? (

נורת לייזר קטן,  , מכאניפנס רגיל, פנס לד, נר, גפרור/זיקוק, פנס  –שונים  מקורות אורפיסית של  ההצג
 (שלמה, שבורה ואלקטרוניקה פתוחה, עם אור חם, עם אור קר), נורת ליבון קטנה "שרופה", נורת גז פלורסנט

 מהו אור ? –שאלה 
, ושאין לנו מושג מהו בעצם, וגם לא עצרנו שאנחנו מכירים מיומינו הראשון ,סיכך בסי-יש לנו כאן דוגמא לדבר כל

 לרגע לחשוב מהו. יהיו לנו עוד דוגמאות רבות כאלו בשעורי הפיסיקה.

 אור

 אנרגיה - 

 לא חומר  -

 נפלט ממקורות אור -

 מתפשט במרחב  -

 
 ?הגדרנו אור בעזרת המושג אנרגיה. האם אנחנו יודעים מה זו אנרגיה 

 המושג אנרגיה אינו פשוט להגדרה, ולומדים עליו במכניקה של י"א. יחד עם זאת למדתם בכיתה ט' על אנרגיה.

 ? אנרגיהמה אתם יודעים על 

 ..)חשמלבאה בצורות רבות (חום, אור, כימית, תנועה,  - 1
  עוברת מצורה לצורה -המרת אנרגיה  - 2
 לא נעלמת, רק משנה צורהאנרגיה לא נוצרת ו – האנרגיהחוק שימור  - 3
 )תפקיד חניך תורן(לקשר עם  (בד"כ ההפסד מומר לחום) 100% -תמיד נמוכה מנצילות המרה  - 4

 אנרגיה עלאנרגיה אלא מספרות  מהילא מגדירות  כל ארבע הנקודות הללו

צויה נצילות היא מספר האומר כמה אחוזים מתוך האנרגיה המוזנת מומרים לאנרגיה ר –קצת על נצילות 
הכוללת נצילות ההמרה מוגדרת כיחס בין האנרגיה המומרת הרצויה לאנרגיה  (במקרה שלנו זו אנרגיית אור). 

  . הנצילות היא גודל חסר יחידות מידה.) ɳ   )Eta. הנצילות מסומנת ע"י האות היוונית  לפני המרה
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 עצם הממיר אנרגיה מסוג מסויים  לאנרגיית אור – מקור אור

פנס רגיל, פנס לד, נר, גפרור/זיקוק, פנס  -(והסבר על גלגולי האנרגיה בכל אחד)  אור דוגמאות למקורות הצגת
 בסעיף הבא)ונצילותן , נורת גז ניאון (על מבנה הנורות ואופן הפעולה ת פלורסנטונורלייזר קטן,  , מכאני

 ית לאור. (עיני חתול אינם מקור)אנרגיה כימ –סטיקלייט, גחלילית, דג מעמקים מאיר  –דוגמאות נוספות 

דוד צעצוע, מטוס/מכונית  –כי יש מקרים שבהם אור הופך לאנרגיה אחרת  – איך יודעים שאור הוא אנרגיה ?
 צמח ירוק (פוטוסינטיזה), , מחשבון, מצלמת כביש עם קולט שמש, לווין עם קולטשמש, תא פוטואלקטרי

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 )18-21, עמוד 2-(פרק א מקורות אור ומחזירי אור, מיון מקורות אור

 אור חם)צבע אור קר וצבע ת פלורסנט (ונור 2נורת ליבון,  –ציוד 

 עדכןלבקש ל –מפת כיתה 

 .לא מייצר אור, רק מסיט את כיוונו של אור הפוגע בו –אפל) מחזיר אור (גוף 
 :ראייה של עצם מחזיר אור מותניית ב

 המצאות מקור אור שיאיר עליו  - 1
 החזרת חלק מהאור לכיוון העין שלנו – 2

 תלויה גם בעוצמת ההארההראייה שלנו את העצם 
 

 זיר לא רואים בחושך)= מקור אור או מחזיר אור (מקור רואים בחושך, מח אור מפיץ

 מפיצי אור; רובם מחזירי אור ומיעוטם מקורות אור כל החומרים בטבע הם

 

       לא לוהטים)קרים / מקורות לוהטים ומקורות אחרים ( – מיון מקורות אור

 נדבר על המקורות האחרים) המשך(ב מקור לוהט
 הסביבה, את הרובגוף לוהט מכיל הרבה אנרגיה, פולט את חלקה אל  – הסבר התופעה

 ) 2%(  מאוד נמוכהמאוד מאוד הנצילות של מקורות אור לוהטים  - כאנרגיית חום וחלק כאנרגית אורפולט     
 

 נורת להט/ליבון (חשמל מוזרם דרך חוט להט ומחמם אותו), נר (תהליך כימי  - דוגמאות
 ור)היוצר חום ואור), שמש (היתוך גרעיני היוצר חום וא               

 ככל שהגוף יותר לוהט, עוצמת האור עולה וצבע האור בהיר יותר - קשר בין חום לעוצמה וצבע

 ), גחלים (מאות),800( , נר)K1-2( , נורת להט)K6( שמש  –לטמפרטורות  דוגמאות
 תנור חימום (מאות) ),?לבה (                                    

 

  ם מקורות לוהטים שונים במיקומם היחסי על הציר:להלן ציר טמפרטורות ועליו מצוייני
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 )9איור  19דוגמא לנורת להט (עמוד 

 שעות                     1000 -ואורך החיים כ 2% -נצילות נורת ליבון כ

 אידוי איטי של הטונגסטן והיווצרות ציפוי כהה על הזכוכית, עד לנתק) –(אפשר לדבר על "שרפת" נורת להט 

 בגלל הזרם  ההתחלתי הגבוה) –מדוע הנורה נשרפת כמעט תמיד בזמן ההדלקה  –א שעשוי לעלות (נוש

אור אינפרא אדום, בהקשר לשאלה האם בטמפ' יותר נמוכות הגוף החם לא פולט  –(נושא שעשוי לעלות בכיתה 
 אור ?)

 (ניתן אז להזכיר אמצעי ראיית לילה טרמיים)

 סגול)-עים והאור הנראה, ועל אור אולטרה(ניתן אז גם לדבר על ספקטרום הצב

 

  )יםלא לוהטקרים / ( יםאחר ותמקור

והעוצמה האור צבע שהמדובר בסוגים שונים, המבוססים על תופעות פיסיקליות שונות, אך המשותף לכולם הוא 
 אינם תלויים בטמפרטורה. שלו

 

-צהוב, כספית-כתום, נתרן-(ניאון סוג הגז . צבע האור נקבע ע"ישמוזרם דרכו חשמלמיונן גז   - ת גזנורת פריק
 . דורשת מתח גבוה או מעגלי עזר (צ'וק וסטארטר).)לבן בגלל הציפוי-, פלואורסצנטכחול

 נורת גז :              

 נורת גז פלואורסצנטית : 

 

 ותשע 8000-, ואורך חייה כ10%-כ –מזו של נורת ליבון  5נורה פלואורסצנטית גדולה פי  הנצילות של

 

mailto:yaronelah@bezeqint.net
mailto:yaronelah@bezeqint.net


24.01.15-וראיה אור-א פרק-אופטיקה-שיעור מערכי  yaronelah@bezeqint.net       Page 6 of 27  ירון שוינגר        

 )10איור  20(תמונות עמוד 

  

 

 

 

LED - (אלקטרון המאבד אנרגיה בצורת פוטון) המוצק  . יש בצבעים שונים ע"פ החומרנורת מוליך למחצה
 .הפולט את האור

 שעות 30,000-, ואורך חייה כ20%-כ –מזו של נורת ליבון  10נורת לד גדולה פי  הנצילות של

 

 

 

 .ידהפליטה מאולצת של אור מונוכרומטי בעל פאזה אח אפקט קוונטי שלנורת  –לייזר 

המיוחד בנורה זו שלאור אלומה מאוד מאוד צרה ולכן אנרגיית האור מרוכזת בנקודה קטנה מאוד. לכן אינה 
 יש בצבעים שונים ע"פ החומר המוצק הפולט את האור. משמשת לתאורה.
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, אלא בגז או בחומר הפולט בע לא תלוי בטמפ', הצאך לא לוהטת הנורה חמימה סוגי המקורות האחריםבכל 
 אלא בעוצמת האנרגיה החשמלית המסופקת למקור העוצמה אינה תלויה בטמפ'

 מיון מקורות אור
 )לא לוהטיםקרים / אחרים (מקורות  מקורות לוהטים

 כתום ניאון (פריקת גז) 6000 שמש
 כחלחל כספית (פריקת גז) 1000-2000 נורת להט

 לבן ורסצנט (פריקה+פליטה פלואורסצנטית)פלוא 800 נר
 צהוב תאורת רחוב) -נתרן (פריקת גז  כמה מאות גחלים

  LED (מוליך למחצה) צבעים שונים 
  Laser (אפקט קוונטי הגורם לאור מונוכרומטי) צבעים שונים 
    

הטמפרטורה משפיעה על העוצמה 
 והצבע

עוצמה ולא את הטמפרטורה לא גבוהה, הטמפ' לא קובעת את ה
 הצבע (הצבע נקבע ע"י החומר, העוצמה ע"י האנרגיה המסופקת)

 
נשווה בעזרת דוגמא פשוטה עד כמה חסכונית נורת פלואורסצנט ונורת לד לעומת נורת ליבון; בכמה הספק 

 ? Watt 5נשלם תמורת הספק אור זהה של  מבוזבז חשמלי והספק חום

          

 

  6,7,8,9 שאלות  38עמוד  – ש"ב

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 )היא סביבנו(הפיסיקה  ליתפיסיקתמונה  – תחרות הצילום

 (לא מהאינטרנט) , למינציה4Aצילום תופעה פיסיקלית, טבעית או יזומה, מודפסת מקצועית, גודל 

 עמוד, מודפס, ללא ציפוי,חצי הסבר התופעה באופן מדעי על סמך עקרונות הפיסיקה, עד 

 בפרוייקט מציון המחצית, טופס השתתפותחלק  הגשה בזוגות, השתתפות חובה, 

יועברו למכון ויצמן  של הזוכים , הקבציםהגשה אחרי חנוכהצילום, הסבר, טופס השתתפות,  –הגשה 
 (אם תתקיים השנה) ארציתלתחרות 

 מבוסס על איכות התמונה, מקוריות, הסבר מדעי –שיפוט 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 להציג דוגמאות נוספות למקורות אור והמרות אנרגיה (פרטים בסוף הקובץ) – 1מעבדה 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )30, עמוד  4.2(פרק א,  העברה, החזרה, בליעה –בין אור לחומר ) פעולה הדדית(אינטראקציה 

 , משקפי ספקטרוםשמש מראה, קלסר שחור, דף נייר ריק, משקפיפנס, : לשיעור ציוד

  INTERACTION=  פעולה הדדית              INTERבין =                 ACTIONפעולה =                  –אינטראקציה 

 מה קורה כאשר אור פוגש חומר ?

 חומר ≠אור = אנרגיה 

 .בין אנרגיה לחומרהדדית  לכן אנחנו מדברים על פעולה

 

     האור עובר לצד שני - העברה

 

 

 

 

 

 גז)דרך אור במעבר לו לא , אפיחומר כזה בטבע האור עובר לצד שני (לא קיים כל –העברה מלאה 

  מהאור עובר לצד שני חלק –העברה חלקית 

 ) מלאההאור עובר לצד שני (בניגוד למקובל בדיבור היומיומי של העברה  או כל חלקשקוף = 

  –דוגמאות לחומרים שקופים 

 זכוכית, פרספקס, דף נייר, זכוכית מלוכלכת/חלבית -מוצק 
 , שמן, בנזיןמים –נוזל 

 אדי מים ,אויר –גז 

 החומר עובי ,החומר צפיפות החומר, סוג –הגורמים המשפיעים על מידת העברת האור 

  ), גליון מתכת(ספר, קלסר שחור אור לא עובר שוםאטום = 

 : לה רציפה בין שקוף לחלוטין לאטוםיש סקא -מידת ההעברה של חומר נמדדת באחוזים מהאור הפוגע 

  

 

 דפים 20דפים,  3 מעבר אור דרך דף נייר,להדגים 

  להדגים משקפי שמש

 העברה חלקית יכולה לבוא לידי ביטוי גם בהעברה בררנית של צבעים מסויימים וחסימת אחרים
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     האור מוחזר לאותו צד - החזרה

 

 

 

 

 

 מראה)החזרה מ, אפילו לא בטבע האור מוחזר לאותו צד (לא קיים כל –החזרה מלאה 

 ור מוחזר לאותו צד הא כמותמ חלק –החזרה חלקית 

 דוגמאות לחומרים מחזירי אור:

 , קלסר, שולחןמראה, זכוכית -מוצק 
 קולה-, קוקהמיםשלולית  –נוזל 

 , אויר –גז 

 )בפרק החזרה על כך נדבר בהמשך –לא לדבר על החזרה מסודרת ומפוזרת (

 :יש סקאלה רציפה של החזרה -מידת ההחזרה של חומר נמדדת באחוזים מהאור הפוגע 

 )100%או  1החזרה מלאה  (לבין ) 0%או  0חוסר החזרה כלל ( והוא נע בין  Albedoיחס ההחזרה נקרא אלבדו 
 

 

 החזרה חלקית יכולה לבוא לידי ביטוי גם בהחזרה בררנית של צבעים מסויימים

 

     האור נבלע בחומר - בליעה

 לאן נעלמת האנרגיה ? (חום, חשמל)

 

 

 

 

 

 )בקירוב טוב קייםאידיאלי,  –גוף שחור ( נבלעאור ה כל –ה מלאה בליע

 > מתחמם==אנרגיית האור  כלגוף שחור בולע את 

mailto:yaronelah@bezeqint.net
mailto:yaronelah@bezeqint.net


24.01.15-וראיה אור-א פרק-אופטיקה-שיעור מערכי  yaronelah@bezeqint.net       Page 10 of 27  ירון שוינגר        

 אידיאלי, קיים בקירוב טוב) –האור מוחזר (גוף לבן  כל –בליעה אפסית 

 > לא מתחמם ==אנרגיית האור  כלגוף לבן מחזיר את 

 (הרצפה) – נבלע (צבע אפור)האור מ חלק –ה חלקית בליע

 יותרמתחמם > -== אוריותר בולע > ==יותר כהה חומר ככל שה –ה מסקנ

 מים צבוע שחורמחמם , קולט שמש של מכוניות לבנות פחות חמות -יישומים 

 גם בליעה חלקית יכולה לבוא לידי ביטוי בבליעה בררנית של צבעים מסויימים

 פלואורסנט לצבעים השוניםלהעביר בכיתה ולהראות את פירוק האור הלבן מנורת ה –משקפי ספקטרום 

 

 35שאלה  42עמוד ,  20-24 שאלות 40עמוד  –ש"ב 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 אך חשוב )(שיעור קצת משעמם פרק תלמידאות ופרק ציונים  –סילבוס 
 )תלמידאות(דף שלישי סילבוס  לעבור בפירוט על

 )ציון מקצוע, מבחנים, ש"ב(דף שני של הסילבוס  לעבור בזריזות על

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  )11-17, עמוד 1-איה (פרק אאור ור

 ים הבאים)ר(לשאול לגבי המקרואים אור ?  באילו מקרים

, לילה מעונן או צופה, ביום, בלילהה אור עובר לפנימכוון אל הלוח, אור מכוון לעין, אור  –פנס פשוט 
 בהיר, ערפילי

 )1ר איו 11עמוד כנ"ל ( – , זרקאור לשמיים, קרני שמש מבעד לענניםפנסים של מכונית
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 כדי לענות על השאלה שלמעלה צריך להבין איך אנחנו רואים? כלומר, איך העין שלנו פועלת ?

ביוון העתיקה ניסו להסביר מהו אור ואת האופן שבו אנחנו רואים  –טיפה על ההיסטוריה של האופטיקה 
וריה הזו אומרת שראיה ידי פיתגורס במאה השישית לפנה"ס. התא-עצמים שונים. אחת התיאוריות פותחה על

 של העין אשר שולחת "משהו" אשר פוגע בעצמים שונים וחוזר לעין וכך אנחנו רואים. אקטיביתהיא פעולה 
שנה אוקלידס קרא לזה "קרני ראיה", ואנחנו היינו  200פיתגורס קרא ל"משהו" הזה "אש פנימית", כעבור 

 קוראים לזה אנרגיה. 

שהיא שגויה.  , אך בהמשך התברר יםרואים, היתה מקובלת במשך מאות שנ תאוריה זו, על האופן שבו אנחנו
 איך נוצרות קרני הראיה ? ממה הן עשויות ? –היא גם לא התייחסה לתהליך הפיסיולוגי המתרחש בתוך העין 

האיבר החש לא מוציא , ממש כמו חוש השמיעה או חוש הריח, שבו פסיבילמעשה תהליך הראיה הוא תהליך 
"משהו" שחודר אליו וגורם לו לחוש אותו. גם בראיה העצם הנצפה הוא זה שמפיץ  קולטאלא דווקא "משהו" 

חזן -היה זה המדען המוסלמי אל קרינה, והקרינה הזו מגיעה עד אלינו ונכנסת אלינו לעין, ואז אנחנו רואים אותו.
ולא  ת מהעצם וחודרות לעין,לספירה) שאימץ את רעיון קרני האור אך הבין שהקרניים יוצאו 935 – 1039(

הוא אמנם עשה מספר שגיאות אך  והוא גם שילב לתוך ההסבר את מה שקורה בתוך העין ואת תפקידה. להיפך,
 היה קרוב למציאות.

 קורה בתוך העין ? באמת מהאז 

 

ינם מבלי להתעמק בחלקים שאעדשה, רישתית, עצב) קשתית, אישון, ה (קרנית, פשוטבצורה הכי  – מבנה העין
, (בהדגמה להעזר בזכוכית מגדלת עם דמות, מיקוד, היפוך) –(בפרק העדשות נרחיב קשורים ממש לראייה 

 )כדוגמא לעדשה ושרירי העדשה ידית

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yaronelah@bezeqint.net
mailto:yaronelah@bezeqint.net


24.01.15-וראיה אור-א פרק-אופטיקה-שיעור מערכי  yaronelah@bezeqint.net       Page 12 of 27  ירון שוינגר        

 )3איור  13(תמונות מעמוד 

 

כמו תפקיד הצמצם  –תפקיד הקשתית לווסת את כמות האור הנכנסת לעין , להגדיל ולהקטין את פתח האישון 
 (להראות צמצם של מצלמה מול חלון פתוח)צלמה. במ

 

 :  ים לראיית אורשלבה

 העצם מפיץ אור .1
 האור נכנס לעין ופוגע ברישתית .2
 ברישתית נוצר אות חשמלי המגיע למוח .3

 

 שרטוט סכמתי של העין:

 

 
האם ניתן לראות  –נחזור לשאלה מתחילת השיעור  – צופה ?העוברות לפני הלמה רואים קרני אור 

 ת אור שלא מגיעה אלינו לעין ? לראות אלומת אור מרחוק ?אלומ

שזה כן אפשרי בגלל תופעות יומיומיות שאנו  כרגע למדנו שזה לא אפשרי ועדיין אנחנו טועים לחשוב
בספר או קרני לייזר שנראה במעבדה . גם הקדמונים ראו  11נתקלים בהן, כמו בתמונות מעמוד 
שבירה והחזרה שניתן לראות אור מרחוק.  ההסבר לתופעה הוא תופעות דומות ולכן גם טעו לחשוב 

ומטעים אותנו לחשוב  יוצרים את צורת האלומה /עשן. האבק/אדיםהנמצאים באוויר /עשןאדים/מאבק
לא היינו , כמו בחלל החיצון , או בריק מוחלטבאויר נקי לחלוטין  –שאנחנו רואים את האלומה מרחוק 

 .רואים את האלומה
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 –שתי אלומות העוברות אחת דרך השניה לא מפריעות או משפיעות זו על זו  – אלומות אורחיתוך של 
אין  –לא נראה אלומה אחת אם נאיר עליה עם אלומה שניה כי אין שבירה/החזרה של האלומות 

 )7איור  17(עמוד  , אין התנגשות בין האלומות.     אינטראקציה בין אור לאור

 

 )?(בוחן פתע   3, 2, 1שאלות    , 38עמוד  –ש"ב 

(קרני ראייה, קרני אור ותפקיד העין) מתוך הספר  2לקרוא להנאתכם את פרק  –לאוהבי הפיסיקה 
 ספר.-"אופטיקה בגישה תרבותית רחבה" של גלילי וחזן. ניתן למצוא את הספר בספריית בית

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ), פנס לייזרפנס נקודתי –(ציוד   )22-25, עמוד 3-(פרק אבתווך אחיד אור ההתפשטות 

נתח תופעות ועד סוף השנה נ מכאןעד כה למדנו מה זה אור, על מקורות אור, ואיך אנחנו רואים.  –מבואון 
מכאן השם אופטיקה  –בצורה שרטוטית , החזרה, שבירה, עדשות), ונעשה זאת בעיקר שונות (צל אופטיות

 גיאומטרית. 

שם כך לתופעת הצל והצללית המתרחשת כאשר האור נע בתווך אחיד (אותו חומר, אותה צפיפות).  נתחיל עם
 ר עצמו.מקור אור, והאו –אנחנו זקוקים לכמה סימנים מוסכמים. מיד נגדיר שני סימנים מוסכמים 

 בקווים ישרים – ? בתווך אחיד איך נע האור

 אלומת הלייזר באבק - 1      - הוכחות

 הסתכלות דרך צינור ישר ועקום - 2                  

 לא רואים מעבר לפינה - 3                  

 ניסוי של התבוננות בנורה דרך שלישיית נקבים  - 4                  
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 מקור, קרן, אלומה –ם באופטיקה גאומטרית מושגים וסימני

 מהיכן יוצא ולאן מתפשט ? איך נצייר אור ?

 קוו מכוון המייצג את כיוון התפשטות האור (קוו ישר עם חץ)   –אור  קרן

 

 

 איך נשרטט מקור אור הכי פשוט שיש ?

 S = Source          – מקור אור נקודתי

נקודתי במובן הגיאומטרי של  –א על היותו זעיר מימדים, כמעט אפסי אין הדגש על היותו עגול אל –נקודתי 
 המילה ולא במובנה בשפת היומיום.

 

 

 קרניים היוצאות מהמקור לכל הכיוונים (תלת מימדי) ?נקודתי  איך נשרטט את האור היוצא ממקור

 כמה קרניים נשרטט ? (שרירותי)

 זק)איך נבדיל בין מקור חלש לחזק ? (יותר קרניים בח

 (מואר) מה קורה בין הקרניים ? חושך ?

 > יותר צפוף---עוצמה יותר חזקה 

 העוצמה יותר חזקה ,קרוב למקורככל ש>  ---> יותר עוצמה  ---יותר צפוף 

 לא ישות ממשית פיסית -המחשה ויזואלית  –כלי גאומטרי לצורך ייצוג אור  –קרן אור 

 רדו על כך נקודות במבחן לזכור חץ על הקוו, שימוש בסרגל, יו –דגשים 

 אוסף של נקודות אור נקודתיים - מקור לא נקודתי
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 גיזרה חלקית של האור – אלומה

 

 

אוקלידס פיתח מאוד את תאוריית קרניי הראיה של פיתגורס וחלקים  -על ההיסטוריה של האופטיקה  קצת
לפיים שנה. הוא בנה מכלול מפותח של אקסיומות ומשפטים מתמטיים שלה יהיו שימושיים מאוד במשך א

שהסבירו תופעות אופטיות רבות, מה שנקרא "תאוריה מדעית". אוקלידס טען שכמו שהעין מוציאה קרני ראיה 
הרי שמקורות אור (שמש, אש, כוכבים) מוציאים קרני אור, ושמדובר בקרניים בדידות שיש רווחים ביניהם 

האור הוא ן קרני ראיה/אור, והקרניים נעות אך ורק בקווים ישרים. עברו יותר מאלף שנה כדי להבין שוביניהן אי
אבל השימוש בקרני אור לא הופסק גם אז כי זה עדיין נכון שהאור נע במסלולים  דבר רציף ולא קרניים בודדות

ופעות פיסיקליות הקשורות באור. ועדיין , ישרים וזה מאוד נוח לנו לתיאור האור, לציון מסלולו וכיוונו, ולניתוח ת
למרות שכבר יודעים שהאור הוא דבר רציף, הנטייה הטבעית שלנו, כמו של הקדמונים, לחשוב שדווקא כן יש 

אלומת לייזר צרה, אור שמש מבעד  –קרני אור כי אנחנו עדיין רואים תופעות הנדמות לנו כאילו אלו ממש קרניים 
 ים, וכד'.לעננים, אור מבעד לתריס

הוא למעשה "מודל" של האור, תיאור מוחשי של תופעת האור באמצעות אלמנט מלאכותי פשוט,  ציור הקרניים
האדם, המתנהג באופן דומה להתנהגות האמיתית של האור. מודל זה נקרא "המודל הקווי של -המצאה של בני

 ם ללימוד האופטיקה.וח זה של קרנייגם אנחנו נשתמש במודל נ האור" או "מודל הקרניים".

) שהבין לראשונה שכל נקודה במקור (או מפיץ) אור מפיצה אור 800 – 873קינדי (-היה זה המדען המוסלמי אל
לצייר את האור המופץ מעצם לא שגויה לכל הכיוונים כאילו היתה מקור אור נקודתי. גם כיום יש לכולנו נטייה 

או בציור  בזוויות ישרות לפני השטח. למשל בנורת ליבון פשוטהנקודתי כאוסף קרניים היוצאות מפני השטח שלו 
 :ילדותי של שמש
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 וצללית צל

נתחיל עם ניתוח התופעה האופטית הכי פשוטה אחרי שהגדרנו כמה סימנים מוסכמים לסימון האור ומקור האור 
 צל -מה קורה כאשר האור נתקל בעצם אטום  –שאנחנו מכירים 

לבנות ביחד עם הכיתה את התחום המואר והתחום המוצל. להתחיל את המקור+מחסום+מסך. לצייר על הלוח 
, ולסיים עם עם קרניים סתמיות היוצרות נקודות אור על המסך, להמשיך עם קרניים הפוגעות במחסום ונעצרות

 התוחמות את התחומים. /משיקותהקרניים הגבוליות

 

 י העצם המסתירהמרחב (תלת מימדי) הלא מואר שמאחור – צל

מימדית) החשוכה המופיעה על המסך/קיר/רצפה,  בעלת צורה הדומה לצורת העצם -הדמות (דו – צללית
 המסתיר

קווים ישרים בין  יםתחומהחלק החשוב ביצירת הצללית הוא קביעת הגבולות שלה. לשם כך  – יצירת צללית
הן אלו הקובעות את  ,הקרניים הגבוליות. קרניים אלו, שפת הלוחיתל משיקות ,מסךמקור האור הנקודתי ל

 .בין השטח המואר לשטח המוצל הגבול
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 :בשלושה גורמיםתלויה  – צורת הצללית

 צורת הגוף המסתיר •

 במרחקו מהמקור ומהמסך •

 בזוויתו ביחס למקור והמסך •

 בכיתה עם מקרן ניתן לקרב מחק לוח (או מחברת) אל מקור האור ולשחק עם המרחק והזווית

 

 )ללמד אם יש זמן – מחוץ לחומר הלימוד( – וצל חלקיצל מלא 
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 אז ניתן לראות את הצל החלקי בשפהמחק לוח (או מחברת) אל מקור האור ו מאודבכיתה עם מקרן ניתן לקרב 

 

 קוו ראייה ושדה ראייה של העין

 לעין, כמו לכל מכשיר אופטי, יש קוו ראייה ושדה ראייה.

-ר ופנוי מהעין אל עצם כלשהו הרי שקיים קוו ראייה המאפשר ראיית העצם עלאם קיים מסלול יש – קוו ראייה
 ידי העין.

הוא התחום הזוויתי, המפתח המרחבי הזוויתי, שבתחומו העין יכולה לראות ולהבחין בעצמים.  – שדה ראייה
 כל עצם הנמצא במפתח זה נמצא בשדה הראייה של העין.

סטטי, המתבוננת בראש חסים לעין יאייה או שדה ראייה אנחנו מתייש להדגיש כי כאשר אנחנו קובעים קוו ר
מקובל לתחום את שדה הראייה של העין, לפחות סכמטית  אנה ואנה. מפנה את הראש, ולא בכיוון מסויים

 ידי המשכי הקווים של המשולש המייצג את העין:-בציור, על

 

 :, ועין צופהסךמ ,על הלוח כדור אטום, שני מקורות שרטטל – תירגול בכיתה

 

האם יש קוו ראייה ? מהו מה העין רואה ?  –להזיז את העין הצופה למקומות שונים ולכיוונים שונים ולשאול 
(לכיוון המקורות, לכיוון הכדור, לכיוון המסך, לפני הכדור, מאחורי  ?האור הנראה   תעוצמ שדה הראייה ? מהי

 המואר, המסך המוצל, וכו') הכדור, מקור אחד מוסתר, שניים מוסתרים, המסך

 

 

mailto:yaronelah@bezeqint.net
mailto:yaronelah@bezeqint.net


24.01.15-וראיה אור-א פרק-אופטיקה-שיעור מערכי  yaronelah@bezeqint.net       Page 19 of 27  ירון שוינגר        

 

 (מתוך הספר "אופטיקה בגישה תרבותית של גלילי/חזן) של אור וצל יישומים

שהאור מתקדם בקווים ישרים הם השתמשו בידע זה להבנה אחרי שהקדמונים הבינו  -כדוריות הארץ  - 1
ה רק בקצה התורן שהארץ היא למעשה כדור. הדבר הובן מהעובדה שספינה המתקרבת לחוף נראית בהתחל

 ולאט לאט היא נחשפת כולה כלפי מטה

 

הארץ על הירח בעת -הארץ כדורי מתוך צורת הצל של כדור-לפנה"ס) הסיק שכדור 4גם אריסטו היווני (מאה 
 ליקוי ירח.

 

אם רוצים למדוד גובהו של הר גבוה או פירמדה לא ניתן לעשות זאת באופן  –מדידת גובה של עצם אדיר  – 2
 לשם כך נעזרים במדידת אורך הצל שלו על הקרקע והשוואה לעומת אורך הצל של מקל באורך ידוע: ישיר.

 

 מתקבלים שני משולשים דומים ובעזרת יחסי הצלעות המתאימות ניתן לחשב את גובה הפירמידה.

הגדה הפעם לא בעזרת צל אלא בעזרת קוו ראיה אל עבר  –באופן דומה ניתן לחשב את רוחבו של נהר רחב 
 השנייה מגובה נתון ובעזרת שימוש במשולש מתכת נתון וידוע.

ידי היוונים במאה השלישית לפנה"ס. באלכסנדריה -הדבר נעשה במצריים על – הארץ-חישוב רדיוס כדור – 3
גם כי בעיר אסואן יש באר עמוקה . היה ידוע , לאורך כל השנההיה אובליסק גבוה אשר יצר צל על פני הקרקע

ביוני) השמש מאירה את קרקעיתה, כלומר השמש נמצאת אז בדיוק במאונך  22ם הארוך בשנה ( אשר ביו
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מעלות עם האובליסק. מתוך שתי  7הארץ. באותו יום ידעו לחשב בעזרת אורך הצל כי השמש יוצרת זווית -לכדור
 הארץ:-רעובדות אלו וידיעת המרחק בין אלכסנדריה ואסואן וגובה האובליסק חישבו את רדיוס כדו

 

 

 

 ,  12,14,15שאלות , 39עמוד  – ש"ב

,  10,11 ,37 שאלות על צל חלקי ולענות על  26עמוד לקרוא , 36, 13 קשות שאלות – לאוהבי פיסיקה 
 18, 17, 16  על מהירות האור ולענות על שאלות  27-28לקרוא עמודים 

פטיקה בגישה תרבותית מתוך הספר "או  3+5לקרוא להנאתכם את פרקים  –לאוהבי הפיסיקה 
 ספר.-רחבה" של גלילי וחזן. ניתן למצוא את הספר בספריית בית

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 מערכת השמש –פרק לאוהבי הפיסיקה 

 
 כוכבים  ומערכת השמש, יום ולילה, עונות השנה, מופעי ירח, ליקוי ירח, ליקוי חמה  -   31-37ים לקרוא עמוד

 25-33  שאלותלענות על 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 מעבדות
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 מקורות אור, המרות אנרגיה, מיון מקורות אור  – 1מעבדה 

 , לא לקשקש על השולחנות, לא ללכלךחוףחשמל, ציוד יקר, לייזר, לא להשתולל, לא לד – בטיחות במעבדה

 לרשום את ההדגמות ואת עיקרי ההסברים שיוצגו –הנחייה לכיתה 

  – (מעבר לאלו שהוצגו בכיתה) דוגמאות נוספות למקורות אור

 ונוספותנורת ניאון (כתום), נורת כספית (כחול),   -נורות פריקת גז 

 לרסס את הקרן עם דיאודורנט – חזק לייזר

 פלסמה)ה(להדליק נורת ניאוןבעזרת כדור  (זרם בגז מיונן) לסמהכדור פ

  – דוגמאות נוספות למעברי אנרגיה

 ), ברקים דרך ניירלזכור לפרוקמכונת ברקים (

 חמה)המולקולות אויר נהדפות מהכנף השחורה ו –שבשבת אור (כנפיים שחורות ולבנות 

 על כסא נדנדהזקנה 

 פוטואלקטרי /מכוניתמטוס

הדגמת השפעת המתח על הטמפרטורה, על העוצמה, על (להסביר אופן הפעולה)  – עם ריאוסטט נורת להט
 הצבע

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 אור וראיה, צל וצללית  – 2מעבדה 

  – אחד עם חלון נפתח ח מגנטי ועליו פנס לו

מה אתם יכולים להגיד לי על תכונות  –חלון אחד ולשאול -להאיר על הלוח המגנטי בעזרת פנס •
(להסביר האור/המקור מתוך כל מה שלמדנו בפרק א', ובהסתמך על מה שאתם רואים כעת. 

ילום שיהיה בחנוכה, שזו דוגמא לשאלה שיכולה להיות במבחן והיא גם דומה לפרוייקט הצ
אחרי התשובות להדגיש בפניהם בכמה הרבה תופעות פיסיקליות ניתן להבחין מתוך תמונה 

 פשוטה)

 רוחב אלומה •

 גבולות האלומה הישרים •

 עוצמת האור כפונקציה של המרחק מהמקור •

 הוספת מגדל טבעות ויצירת צללית •

 גבולות הצללית •

 צורת הצללית כפונקציה של מיקום המגדל •

 אינטראקציה בין שתי אלומות –פנס שני  הוספת •

 להאיר על הקיר עם אלומת לייזר, ואז לרסס בדיאודורנט את האלומה לאורכה – לייזר בדיאודורנט

 (להשתמש במנורת שולחן) ריבוע פוליגל מול פנס ומסך

 הגודל, המיקום, הזווית –צורת הצללית כפונקציה של  -נורת שולחן אחת  •
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הצל לא חשוך לחלוטין ? למה חדות הצללית גדלה כאשר מקרבים  למה –נורת שולחן אחת  •
 את הפוליגל למסך ?

  , להדליק כל פעם אחת אחרת ולהראות את מיקום הצללית בכל מקרה –שתי נורות שולחן  •
 להדליק את שתיהן ולהראות צל מלא וחלקי

אחד והגבולות להראות את הגבולות החדים במימד  –בעלת אלמנט צר וארוך  V24נורת ליבון   •
 מעלות ולהראות את השוליים מתחלפים. 90-המרוחים במימד השני. לסובב את הנורה ב

  (על הדסקטופ במחשב) סרטון צלליות (לואי ארמסטרונג שר)
http://www.youtube.com/watch?v=LAIRblMyfdI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 )מעבדה של שעה  – רק אם יש זמן –(מחוץ לחומר הלימוד ניסוי אור וצל, יסודות הניסוי המדעי   – 3מעבדה 

 ,עדיין מספיק חומר למעבדת "החזרה", כאשר אין אפשר גם להכניס מעבדה זו בתחילת פרק ב'

 מדידת גודל צל של ספר בשני מקרים:

 שינו מיקום המנורה

 שינוי גודל הספר

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ניתן לעשות בכיתה  –מעבדה של שעתיים  – רק אם יש זמן –(מחוץ לחומר הלימוד מערכת השמש   – 4מעבדה 
 )חשוכה

אפשר גם להכניס מעבדה זו בתחילת פרק ב', כאשר אין עדיין מספיק חומר למעבדת "החזרה", או בתחילת פרק ג', 
 כאשר אין עדיין מספיק חומר למעבדת "שבירה"

 קלקר על שיפוד ת שולחן עם אהיל, גלובוס, כדורוןל, מנורמנורת כדור ללא אהי –ציוד 

 להחשיך את המעבדה ולהציב את המנורה הכדורית על השולחן כמודל לשמש.

 נלך מהקטן (יום) אל הגדול (שנה) ובדרך נעבור דרך יממה, חודשים ועונות.

 ב צירו אל מול השמשמה מגדיר יום ולילה (תאורת השמש בשמים). להדגים סיבוב כד"א סבי –יום/לילה 

 חשוב להסביר שבחלל אין החזרות אור מהקירות ולכן החלק של כדה"א שאינו פונה לשמש חשוך לחלוטין

 

 שמייםגובהה בהשמש בשיא  –צהריים 

 סיבוב שלם של כד"א סביב צירו –יממה 
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לית בצהריים. להדגים זווית הקרינה גורמת לצפיפות שטף מקסימ  -למה בצהריים חם ואילו בבוקר ואחה"צ קריר ?
 תאורה ניצבת ללוח ותאורה בזווית ללוח והבדלי צפיפות השטף .עם אהיל בעזרת מנורת שולחן 

להסביר  –בגלל המרחק הגדול יותר מהשמש בבוקר לעומת הצהריים  –להזים תשובה שגויה שתמיד באה 
 זניח של המרחק:, ועל ההבדל היחסי הולהמחיש את היחס בין קוטר כד"א לעומת מרחקו מהשמש

 כד"א בשנייה.  25ק"מ, לכן האור עובר  K12ק"מ לשנייה, קוטר כד"א  K300מהירות האור  •
 דקות 8-כד"א ב 12,000האור מהשמש עובר מרחק של  לכן דקות אור, 8א מהשמש מרחק כד" •
 לכן הבדל של עוד חצי כד"א הוא זניח ולא מסביר את הבדלי הטמפ' בצהריים ובבוקר •
  חינם כדי להיות במרחק נכון מהמנורה/שמש-רציוני הייתי צריך לעמוד עם הגלובוס בצומת חציבאופן פרופו •

 הקפה מלאה של הירח,  –יהודי/מוסלמי  – חודש

 סיבוב אחד של הירח את כדה"א –אורך החודש  •
> יממות == 29.5-אורך הסיבוב כ –על חוסר הסינכרון בין סיבוב כד"א סביב צירו והקפת הירח את כד"א  •

 יום 29ושישה של  30שישה חודשים של 
==>      6x30 + 6x29 = 354  –על חוסר הסינכרון בין סיבוב כד"א סביב השמש והקפת הירח את כד"א  •

שנה),  19פעמים כל  7ליהודים יש שנים מעוברות (  –ימים עודפים  11בשנה  ==> יש  11=365-354
 יום כל שנה 11-ב אחורהוהחגים זזים  השנהלמוסלמים יש תזוזה מתמדת של לוח השנה ועונות 

  365-חודשים בשנה אך באורכים שרירותיים כך שסך ימיהם מסתכם ב 12גם לנוצרים יש  –חודש נוצרי  •

 

 

 סיבוב מלא של כד"א סביב השמש – שנה

 365.25אורך הסיבוב  •
 שעות בדיוק 24אורך סיבוב כד"א סביב צירו  •
 אילו אורך שנה מספר לא שלם של ימים ?למה אורך יממה מספר עגול של שעות ו •
 29 –דורש תיקון בלוח השנה הנוצרי  –על חוסר הסינכרון בין סיבוב כד"א סביב צירו וסביב השמש  •

 )2000בפברואר (פעם אחרונה בשנת  29שנה אין  400-, פעם בשנים 4כל  בפברואר

 

 

. לכן מת ציר הסיבוב של הקפת כד"א את השמשמעלות לעו 23.5-ציר הסיבוב העצמי של כד"א נוטה ב –עונות השנה 
 בחצי הכדור הצפוני. בקיץ יש יותר שעות אור וזווית  גבוהה יותר של השמש

מסלול הקפת כד"א את השמש הוא אליפטי ובחורף כד"א הכי רחוק  –להזים תשובה שגויה שתמיד באה 
 מהשמש. 

 בגלל זווית נטיית כד"א) –ליפטי, מיעוט יענה בגלל המסלול הא –למה יש קיץ וחורף ? (הרוב יענו  –לשאול 

 אז איך זה שכאשר חורף בצפון כד"א יש קיץ בדרומו ? –ואז לשאול 

הבדל בין הציר הארוך והקצר), ולכן הבדל קטן כזה לא היה יכול  6%האליפסה כמעט עגולה ( -וגם להסביר 
 להסביר את תופעת העונות.

 האליפטי מסביר את העונות.בגלל שתי בעיות אלו ברור שלא המסלול 

  –אשר נותן שני אפקטים ואז להסביר את עניין נטיית כד"א, 

 לפרט על אורך היום והלילה בקיץ ובחורף - זמן ההארה בכל יממהמשך 
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 לפרט על זווית הקרינה בקיץ ובחורף – וזווית הקרינה

 

בגלל נטיית ציר  – זאת באופן שגוי , אשר כן תולה זאת בזווית הנטייה אך מסבירהלהזים תשובה שגויה נוספת
זה נכון אך הבדלי המרחק זניחים יחסית למרחק  –כד"א לעומת השמש מרחק החצי הקייצי קרוב יותר לשמש 

 כד"א מהשמש
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תמיד חצי ירח מואר אך אנחנו לא תמיד רואים את כל חלקו  –בגלל זווית המבט שלנו על הירח המואר  –מופעי ירח 
 המואר

 לא בגלל הסתרת הירח ע"י כד"א –ם תשובה שגויה להזי

 להחזיק ביד ולסובב סביב עצמי (אני כד"א שסובב סביב השמש –להדגים בעזרת כדורון קלקר על שיפוד 
 סביב עצמי) והכדורון הוא הירח

 

 רבע ירח להציג תמונה יפה של

 הירח פונה כלפי כד"א תמיד באותו צד:
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לא קורה כל חודש בגלל סטייה  –כד"א נכנס בין השמש לירח  –מפני הירח ע"י כד"א  בגלל הסתרת השמש –ליקוי ירח 
יכול לקרות  –כ אין הסתרה של ציר סיבוב הירח סביב כד"א לעומת ציר סיבוב כד"א סביב השמש ולכן בד" מעלות 5-ב

ל החלקי של כד"א אך לא יכול להיות ליקוי חלקי אם הירח חדר לאזור הצ –רק באמצע חודש עברי כאשר יש ירח מלא 
 לצל המלא

 

לא קורה כל חודש בגלל  –הירח נכנס בין השמש לכד"א  –בגלל הסתרת השמש מפני כד"א ע"י הירח  –ליקוי חמה 
יכול  –מעלות של ציר סיבוב הירח סביב כד"א לעומת ציר סיבוב כד"א סביב השמש ולכן בד"כ אין הסתרה  5-סטייה ב

מסתיר במסלולו רק חלק מהשמש יכול להיות ליקוי חלקי אם הירח  –י כאשר יש ירח ריק לקרות רק בתחילת חודש עבר
הליקוי המלא נראה מרצועה צרה על כד"א כי רוחב חרוט הצל של הירח צר מאוד על כד"א (רק שפיץ החרוט נוגע  –

 בכד"א) וקיים גם ליקוי חלקי אשר יראה מרצועה יותר רחבה.
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  1,2,10,11פרקים  –במערכת השמש" "מסע  –סרטונים מיוטיוב 

========================================================================= 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 א'דנו בפרק מה למ – סקירה
 אור הוא צורה של אנרגיה - מהו אור ?למדנו 

 באה בצורות רבות, עוברת מצורה לצורה, חוק שימור האנרגיה, נצילות המרה –כמה נקודות על אנרגיה חזרנו על 

 ראינו דוגמאות של מקורות אור

 דיברנו על מספר דוגמאות של מעברי אנרגיה מאנרגיות שונות לאור ולהיפך

 קורות אור, מחזירי אור, ומפיצי אורלמדנו על מ

 מקורות לוהטים ומקורות שאינם לוהטים –מיון מקורות אור מקור אור ועל  מהולמדנו 

 בכל משפחה למדנו מה משפיע על צבע האור ועל עוצמתווכל אחד משני הסוגים סקרנו דוגמאות ל

), על הקשר בין ברה, החזרה, בליעההע(שלוש התופעות הנוצרות  , עללמדנו על האינטראקציה בין אור לחומר
 , וגם על חוסר האינטראקציה בין אור לאורובליעה והחזרה צבעים

 למדנו על מבנה העין ומנגנון הראיה, על התנאים לראיה, ועל מתי רואים אלומת אור שאינה נכנסת לעין

 מקור אור נקודתי, אלומת אורקרן אור,  –סימנים מוסכמים בעזרתם אנו מייצגים ומנתחים תופעות אופטיות למדנו 

 למדנו על מקור אור לא נקודתי ועל אופן התפשטות האור, על קוו ראיה (בין מפיץ אור לעין) ושדה ראיה של העין

הגורמים המשפיעים על צורתם וגודלם, , צל (מלא וחלקי), צללית –למדנו על התופעה האופטית הפשוטה ביותר 
 וכיצד מוצאים אותם בעזרת שרטוט
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