אולימפיאדות
ותחרויות

תחרות הצילום של תלמידי תיכון לשנת תשס"ז
אירינה ויסמן ,בית הספר התיכון ע"ש עמוס דה-שליט ,רחובות ,ובית הספר התיכון ע"ש יצחק רבין ,מזכרת בתיה
והמרכז הארצי למורי הפיסיקה המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע רחובות

תחרות הצילום לתלמידי הפיסיקה שמארגן המרכז הארצי למורי הפיסיקה בשיתוף עם אל"פ ,אתר תלמידי הפיסיקה ,התקיימה
בפעם השלישית בשנת הלימודים תשס"ז.
התחרות הראשונה התקיימה במסגרת שנת הפיסיקה הבינלאומית ( )2005ומאז הפכה למסורת.
מספר המשתתפים בתחרות גדל בהתמדה ,מ 29 -תצלומים בתשס"ה ל 73 -תצלומים בשנה זו.
התלמידים המשתתפים לומדים בבתי ספר באזורים רבים בארץ מבאר שבע וערד ועד טבריה וחיפה.
במסגרת התחרות מוזמנים תלמידים הלומדים פיסיקה בבית ספר תיכון ,לצלם ולהציג בתחרות תצלומים המתארים תופעות
הקשורות לפיסיקה – תופעות טבעיות ,מצבים בחיי היומיום או מצבים יזומים .על התלמיד להוסיף הסבר לתצלום המתבסס על
עקרונות פיסיקאליים הבאים לידי ביטוי בתופעה המוצגת בתצלום .אפשר לשלוח תצלומים גם בזוגות או בקבוצות של שלושה.
החידוש של השנה היה האפשרות שניתנה לתלמידים לשלוח מספר בלתי מוגבל של תצלומים ואכן היו תלמידים ששלחו  3או 4
תצלומים.
.בתהליך השיפוט מקבלים התצלומים ניקוד המתייחס לאיכות ולמקוריות של התצלום ,לנכונות ההסבר הפיסיקלי ולשלמותו.
השופטים בתחרות הם :מורים לפיסיקה ,פיסיקאים ,צלמים מקצועיים ,תלמידים ,נציגי המרכז הארצי למורי הפיסיקה ומפמ"ר
הפיסיקה.
ב 25.4.2007 -התקיים טקס סיום התחרות לשנת הלימודים תשס"ז .בטקס השתתפו תלמידים ,הורים ומורים לפיסיקה.
ד"ר אסתר בגנו ,מנהלת המרכז הארצי למורי הפיסיקה וד"ר דוד סלע ,מפמ"ר הפיסיקה ברכו את משתתפי הטקס .אירינה וויסמן
הנחתה את הטקס.
המשתתפים שמעו מפי ד"ר עובד קדם הרצאה על "פיצוצים דיגיטאליים וסוסים דוהרים".
המצטיינים השנה הם:
• מירה ברשאי ,יוליה טוליסוב ומריה ז'ריקובסקי מבית הספר התיכון ע"ש רגר ,באר שבע ,אשר קיבלו את הפרס הראשון לתצלום
"הצל הוא לב" ).(Heart in a Shadow
• עמרי אלון ויואב אלון מבית הספר התיכון מכבים-רעות -מור; הם קיבלו את הפרס השני עבור התצלום "שתי טיפות מים".
• תומר קופלמן וגל שריר מבית הספר המשותף חוף הכרמל; הם קיבלו את הפרס השלישי לתצלום "עקבישו"
• שתי קבוצות תלמידים מבית הספר התיכון ע"ש אחד העם ,פתח תקווה :עמית ויזל ומיכאל פוזבוסקי; תומר עזרא ואופיר ערד
אשר קיבלו את פרס "חביב התלמידים".
• בית הספר התיכון "הדרים" מהוד השרון אשר קיבל פרס על מספר המשתתפים הגדול ביותר.
טקס הסיום אינו מסמן את סוף הפעילות .התצלומים משמשים את מורי הפיסיקה לדיונים ותחרויות בכיתות וגורמים להגדלת מספר
התלמידים הבוחרים ללמוד פיסיקה ברמה מוגברת.
באתר מורי הפיסיקהhttp://62.90.118.237/Index.asp?ArticleID=1636&CategoryID=970&Page=1 :
עומדים לרשות המורים רעיונות שונים לפעילויות בעזרת התצלומים.
להלן מספר תצלומים מן התחרות ,מלווים בדברי ההסבר של התלמידים ,המובאים כלשונם.
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הצל הוא לב

אבשלום שהם ,ישיבה תיכונית אורט ,טבריה
באחד מימי חופשת הקיץ החמים ,הלכתי כהרגלי לשחיית בוקר.
לאחר מספר לא גדול במיוחד של בריכות התעייפתי וכאשר נחתי בין
בריכה לבריכה ,גליתי להפתעתי מראה מרהיב של בועה הצפה על
המים ,מעגלת את ריבועי מרצפות הבריכה ,אך בנוסף ממקדת את
קווי אותן מרצפות.
תאור פיזיקאלי :לאחר ניסיונות רבים להסביר את התופעה ,נשארנו
עם ההצעה הבאה.
בתוך הבועה ישנו לחץ קצת יותר גדול מאשר הלחץ החיצוני ודבר
זה גורם לשקערורית קטנה מאוד בפני המים .כתוצאה מכך פני המים
מתנהגים כעדשה מפזרת ואנו רואים בעצם תמונה מדומה ומוקטנת
של מרצפות הבריכה .קרני האור הפוגעות בקרקעית הבריכה וחוזרות
אל הבועה ,נתקלות במעבר בין המים לבין האוויר שבבועה (מתווך
צפוף לתווך פחות צפוף) ולכן נשברות מן האנך .כתוצאה מכך אנו
יכולים לראות תמונה מוקטנת וחדה בהרבה .על ידי כך מצליחה
בועה קטנה בצורת מעגל להכניס לתוכה ריבועים רבים .מה שמראה
לנו כיצד אפשר "לרבע" את המעגל (ע"פ פרדוקס ישן שלא ניתנה לו
עדיין תשובה).

מירה ברשאי ,יוליה טוליסוב ,מריה ורז'יקובסקי ,תיכון מקיף
ע"ש רגר ,באר שבע.
צל הוא איזור חשכה ,איפה שהאור נחסם .הצל המתקבל ,כאשר גוף
אטום עומד בדרכו של האור ,נובע מהתפשטות האור בקווים ישרים:
אילו יכול היה האור להתפשט בקווים שאינם ישרים ,היה מגיע אור
מאחורי הגוף האטום ומאיר את המשטח כולו .צורתו של הצל היא
בהתאם לצורת הגוף ותלויה בנטייתו כלפי מקור האור .גודלו של
הצל תלוי בגודל הגוף ,במיקומם של מקור האור ,הגוף והמשטח.
אם מקור האור "קטן" בממדיו הגיאומטריים ביחס לגודל הגוף (מקור
אור כזה נקרא מקור אור "נקודתי") ,מתקבל צל מלא :אזור שאליו
לא מגיע אור כלל.
במקורות אור רגילים בעלי ממדים שאינם נקודתיים ,כמו בתמונה,
כל נקודה משמשת מקור אור שממנה מתפשט האור לכל הכיוונים.
על המשטח יתקבל אזור חשוך שאליו אין אור מגיע משום נקודה של
מקור האור  -זהו אזור הצל המלא ,ומסביבו אזור שבו הצל נראה
"חלש" יותר (מכיוון שמקצת מקרני האור שיצאו מנקודה זו או אחרת
של המקור מצאו את דרכן אל המסך)  -זהו הצל החלקי.

ריבוע המעגל

משקפי סבתא

הילה שינדל ,תיכון גולדה ,פתח תקוה
רעיון התמונה  -בניית דמות במראה כדורית ,קעורה כאשר עצם
נמצא בין מוקד המראה לבין המראה.
נוצרת דמות מדומה ,ישרה ומוגדלת .חלק המשקפיים -הצד
השמאלי -נמצא קרוב יותר למוקדה של המראה לכן השתקפותו
גדולה יותר ואז השתקפות המשקפיים אינה סימטרית בזמן שזכוכיות
המשקפיים עצמם כן סימטריות.
בנוסף רואים תוצאה של השבירה  -הידית השמאלית של המשקפיים
"שבורה" ועוד רואים השתקפות ב"מראה מישורית" כאשר נוצרת
דמות המשקפיים במפת השולחן.
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במשק כנפים
מיכל אלבאום ותמיר הדרי ,תיכון הדרים הוד השרון.
תעופת ציפור מתאפשרת בזכות כוח העילוי שנגרם בגלל לחץ
האוויר מעל הכנף הנמוך יחסית ללחץ האוויר מתחת לכנף .ההבדל
בלחצים נגרם בגלל זרימת האוויר על הכנף  -כתוצאה ממבנה
הכנף האוויר נע מהר יותר מעל הכנף מאשר מתחתיה ,ולפי עקרון
ברנולי ,ככל שמהירות זרימתו של זורם (נוזל או גז) על גבי משטח
גבוהה יותר ,הזורם יפעיל פחות לחץ על המשטח .בזמן הדאייה
פועלת על הציפור התנגדות אוויר אשר מאיטה אותה .בכדי לפצות
על כך ,הציפור "נשענת" קדימה ,כך שהיא נמצאת בירידה קלה
ולכוח העילוי יש רכיב קדימה בנוסף לרכיב מעלה .למעשה ,הציפור
ממירה אנרגיה פוטנציאלית כובדית באנרגיה קינטית.

תומר קופלמן וגל שריר ,בית הספר המשותף ,חוף הכרמל
תמונה זו צולמה בספונטניות ,כשישבנו על שפת בריכה והבחנו במקרה בעכביש הרץ על פני המים.
החלטנו לצלם את התמונה ולבחון את התופעות הפיסיקליות הנגלות בה.
בתמונה נראה עכביש הרץ על פני המים ,תנועתו יוצרת גלים ודמותו יוצרת צל על הקרקעית.
התופעה המאפשרת לעכביש לרוץ על פני המים מבלי לשקוע בהם היא מתח הפנים של המים.
פני השטח של המים מתנהגים כיריעה אלסטית השואפת לפני שטח מינימליים :מולקולת מים
פנימית נמשכת בכוחות שווים על ידי המולקולות שסביבה כך שמאזן הכוחות הפועלים עליה הוא
אפס ,לעומתה ,על מולקולה הנמצאת על פני השטח מופעלים כוחות כלפי פנים על ידי המולקולות
הפנימיות ,הכוח הנורמאלי המאזן את הכוחות הללו הוא הכוח המונע מהעכביש לשקוע .כתוצאה
ממתח הפנים של המים ,רגליו של העכביש אינן שוקעות וכך גורמות לשקיעת פני המים מתחת
לרגליו של העכביש .כך הופכים המים למעין עדשות קעורות .קרני השמש הפוגעות ב"עדשות" אלו
מתפזרות ועל כן נוצרות טבעות של אור בהיר מסביב לצל שיוצרת רגל העכביש על קרקעית
הבריכה .הגלים שיוצר העכביש במים הם תוצאה של תזוזה נמרצת של העכביש בתחילת התנועה
מעמידתו( .גל= התפשטות של הפרעה במרחב) מרכז ההפרעה נראה במקום ממנו החל העכביש
לרוץ כאשר העכביש עצמו נראה במקום אחר -דבר המצביע על כך שמהירותו גבוהה יחסית.ניתן
גם לראות שהטבעות שנוצרות במים אינן מושלמות ואינן אחידות  -כתוצאה מהתזוזה הנמרצת.

"עקבישו"

הילה

אלה אדלשטיין ,אולפנה נאות אברהם ,ערד
התופעה הפיזיקלית :הילה היא תופעה אופטית שבה אור מוחזר מגז
או אבק המקיף גוף מסוים ומחזיר או פולט ממנו אור .דבר היוצר
טבעת של הארה סביב אותו גוף .באסטרונומיה תיאור מעטפת
האור שרואים ממש צמוד לפניו של כוכב .באסטרופיזיקה מדענים
מניחים את קיומם של "הילות" של חומר אפל .מדובר במעין קליפות
אליפסואידיות של מסה אפלה
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