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תיאוריה מרשימה יותר ככל שההנחות הראשוניות עליהן היא מבוססת "

ככל שהיא מתייחסת למגוון רחב יותר של דברים וככל שהיא , פשוטות יותר

 ."  ניתנת להכללה על תחומים רחבים יותר

0Fאלברט אינשטיין
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 :מדעי לקהל הרחב מאמר לימודיות בעקבות חוברת פעילויות

  E=MC2  1ןמאת אלברט איינשטיי, הבוערת של דורנו הבעיהF2
 

 שולמית קפון ועירית אהרון

 

 תורומש תויוכזה לכ

 

 :למאמר 1מצורפת כנספח מספר  פעילויותהחוברת 

 מארגנת כמסגרת ואנרגיה מסה בין תוליקשה על איינשטיין אלברט של פופולארי במאמר שימוש"

 .)2013( ג"תשע, 2 מספר חוברת, 31 כרך, מאת שולמית קפון ועירית אהרון "באנרגיה לדיון

 .לאותו מאמר 2מצורפת כנספח מספר  6, 5מלווה את פעילויות ה מצגתה

 

 על רקע אפור ופיעותבדפי העבודה מ של איינשטיין המוצגות מובאות מהמאמר

 

 

 תוכן עניינים
 2............................................................. מכאנית אנרגיה, אנרגיה שימור - 1 מספר פעילות

 6...........................................................במגע הבאים גופים בין חום מעבר - 2 מספר פעילות

 9.....................................וחום עבודה בין השקילות, האנרגיה שימור עקרון - 3פעילות מספר 

 13..........................................................................................מסה שימור - 4 מספר פעילות

 16...........................................................................?האומנם, מסה שימור - 5 מספר פעילות

 19.....................................................................................גרעינית אנרגיה - 6 מספר פעילות

  

                                                       
1
 D. H. Whitfield & J. L. Hicks (Eds.) (2007). What's the matter? Readings in: הציטוט תורגם מתוך הספר 

physics. Chicago IL: Great Books Foundation, p. 300.  
2

 Albert Einstein (1946). E=mC2: The Most Urgent Problem of our Time. Science Illustrated 1, p. 16–
וזכויות , באוניברסיטה העברית, נמצא בארכיון אלברט איינשטיין, נכתב בשפה הגרמניתש, יד המקוריה-כתב. 17

  .)2013( ג"תשע ,2 רפסמ תרבוח ,31 ךרכ, תרגום לעברית של המאמר מופיע בתהודה .היוצרים בבעלות האוניברסיטה

http://stwww.weizmann.ac.il/ptc/tehuda/31-2/Kapon_Aharon_Appendix_2.pptx
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 ניתאאנרגיה מכ, שימור אנרגיה - 1פעילות מספר 

 .שימור האנרגיה המכאניתעיקרון הבנת : מטרהה
 .אנרגיה קינטית, ה פוטנציאלית כובדיתאנרגי, מכניתאנרגיה , שקילות, שימור: מושגים

 .1-3פסקות : הרלוונטיקטע המאמר 

 .באמצעות סימולציה של מטוטלת אידיאליתחקירה  -התנסות : השיטה

 

 'שקילות'ו 'שימור'דיון במושגים : חשיבה מקדימה –חלק ראשון 

 

 

 

 .במאמר 1 מספר פיסקהאת  קראו .1

 .בכיתה במשמעות המילים שימור ושקילות בהקשר פיסיקאלי דונו .2
_____________________________________________________________שימור

________________________________________________________________ 
____________________________________________________________שקילות

_________________________________________________________________ 
 

 אידיאלית במטוטלת חקירה של גלגולי האנרגיה: התנסות –חלק שני 

 

 

 .במאמר 3-2 פסקותאת  קראו .1

 :את הסימולציה ופיתחו הורידו .2

http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_en.html 
 

 הכרות: שלב א

הצביעו  -את המטוטלת  הסיטו .1

, על המשקולת של המטוטלת

 .לחצו ומשכו לימין או לשמאל

על כפתור ההפעלה והתבוננו  לחצו .2

 .במתרחש

מאפיינים של הסימולציה  שנו .3

 .בעזרת לוח הבקרה

רצוי לשנות בכל פעם רק : הערה

אפיין אחד כדי שתוכלו להבחין מ

 .בשינויים

 .בשנויים החלים בתנועת המטוטלת ובמידע המוצג על המסך התבוננו .4

, בין מסה ואנרגיה עלינו להיזכר בשני עקרונות שימור או שקילותשכדי להבין את השקילות "
תקופה ארוכה מקום חשוב בפיסיקה הטרום  אשר באופן עצמאי זה מזה תפסו במשך

 "העקרונות הנידונים הם עקרון שימור האנרגיה ועקרון שימור המסה. יחסותית

 ..."ואחורה קדימה ומתנדנדת חוט על התלויה m מסה, מטוטלת על למשל חישבו"

 1 איור
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 חקירה ראשונית: 'שלב ב

 :)2ראו איור ( בלוח הבקרה קביעת תנאי התחלה .1

 .ג"ק 1 - מסה' , מ 2  -אורך  .א

 .)Show second pendulumודאו שלא סימנתם ( הצג רק מטוטלת אחת .ב

 .)none( חיכוך ללא - תנועה .ג

 .)Earth( כדור הארץשדה הכבידה של  .ד

 .)real time(הרצה בקצב אמיתי  .ה

 :לחצו בלוח הבקרה על – הכנת המסך .2

 .הצג מהירות .א

 .1את האנרגיות של מטוטלת מספר הצג  .ב
 

 
 2 איור

 

 :הרצתההמופיע בסימולציה בעת  זיהוי המידע .3

כפתור ( את המטוטלתעצרו  .א

play/pause(  –  תופיע על המסך

 ."paused"המילה 

 .30◦את המטוטלת בזווית של   הסיטו .ב
 ).3איור ( :מתקבל המסך הבא

על ידי  הרצה בהילוך איטיבחרו ב .ג

 . בלוח הבקרה 1/16זמן ב בחירה
 3 איור 
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את  השלימו. מה מייצגים הסימנים שבמסך זהוו )play( הסימולציהאת הריצו  .ד

 :)4 רויא( המידע בתאים שבתרשים

 
 4 איור

 

 מטוטלת אידיאלית ה שלת מאזן האנרגיות בתנועתחקיר .4

 ).Pause( את פעולת הסימולציה עצרו .א

 .)בהילוך איטיעדיין (התחלתי ה התחזור למצב המטוטלת  -)Reset( מערכתאת ה אפסו .ב

 .30◦שוב את המטוטלת בזווית של  הסיטו .ג

 )השלימו(? זה התחלתיבמצב  גרף האנרגיותמה מראה  .ד
  ____________________ =_______________________ 

 .של המטוטלת ותאחר גרף האנרגי עקבוו )Play(את הסימולציה  הפעילו .ה

 :סכמו .ו
 :בכל רגע ורגע ,במהלך התנועה של המטוטלת

 _________________+ _______________ =  ערכתשל המ האנרגיה סך כל )1(

 )משתנה/קבוע(__________________   ערכתסך כל האנרגיה של המ )2(

 .ולהפך__________________ מומרת לאנרגיה _______________ אנרגיה  )3(

 :את עקרון שימור האנרגיה במטוטלת אידיאלית נסחו .ז
____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 רשות - חקירה מתמשכת: שלב ג

תנועת המטוטלת על ידי שינוי פרמטרים שונים של מאזן האנרגיות באת לחקור  המשיכו

  . זווית ההסטה ושדה הכבידה, אורך החוט, מסת המשקולת נסו למשל לשנות את .סימולציהה

: את הבנתכם בעקבות חקירה זו סכמו

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

לשם כך היכנסו . אנרגיה המכאנית גם במערכת אחרתההתנאים לשימור תוכלו לבחון את 

 פארק השעשועיםיה לסימולצ

http://phet.colorado.edu/sims/energy-skate-park/energy-skate-park_en.jnlp 

 
 אנרגיה מכאנית שימור: דיון מסכם –חלק שלישי 

 .מאמרשל ה 2 סקהיפבשוב את שני המשפטים האחרונים  קראו .1

המשוואה  מה משמעות .2
1
2
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2 = 𝑚𝑔ℎ𝑚𝑎𝑥 ? 

 :בכל אחד מצידי המשוואהשוהביטויים  מהמשתניםמה מייצג כל אחד רשמו 

 𝑚𝑔ℎ𝑚𝑎𝑥  __________________________יחידות: __________________  

𝑚𝑔    ______________________________יחידות:__________________ 

𝑚_  _______________________________יחידות:__________________ 

ℎ_________________________________ יחידות:__________________ 

ℎ𝑚𝑎𝑥______________________________יחידות:__________________  

 
1
2
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2  __________________:יחידות__________________________   

𝑚 ________________________________יחידות:__________________ 

𝑣_________________________________יחידות:__________________ 

𝑣𝑚𝑎𝑥______________________________יחידות:__________________ 

 

 ___________________________________________:  משמעות המשוואה

__________________________________________________________ 

 .של המאמר 3סקה יפקראו שוב את  .3

  משוואותכיצד ה .4
1
2
𝑚𝑣2 + 𝑚𝑔ℎ = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡   או   EK + EP = 𝐸𝑇    מתארות את

? תנועת המטוטלת האידיאלית

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 



6 
 

 מעבר חום בין גופים הבאים במגע - 2מספר פעילות 

 .חום במערכת סגורההשימור עיקרון הבנת : המטרה
 .שיווי משקל תרמי, מערכת פתוחה, מערכת סגורה, )אנרגיה תרמית(ת חום אנרגי, שימור: מושגים

 .4פסקה : קטע המאמר הרלוונטי

מדידה וחישוב של אנרגית החום העוברת מגוף בטמפרטורה גבוהה  –התנסות במעבדה : השיטה

 .לגוף בטמפרטורה נמוכה
 

 
 

 

 הכנה לניסוי: חשיבה מקדימה –חלק ראשון 
 .של המאמר 4סקה יפשלושת המשפטים הראשונים ב את קראו .1

 :בכיתה וענו על השאלות הבאות דונו .2

התייחסו בתשובתכם  ?באים במגע ותשונ ותבטמפרטורשני גופים שמה קורה כ .א

 _____________________________________. לאנרגיית החום ולטמפרטורה
_____________________________ ______________________________ 

 ___'? ______________________________________שיווי משקל תרמי'מהו  .ב
___________________________________________________________ 

Cאם הטמפרטורה של אחד הגופים היא  .ג
o100  ושל השניC

o20 .מה תהיה  נסו להעריך

 :)את התשובה הנכונה הקיפו( הטמפרטורה אליה יגיעו הגופים בשיווי משקל תרמי

Cגדולה מ  ) 1(
o100 ,)2 ( קטנה מC

o100  אבל גדולה מC
o20 ,)3 ( קטנה מC

o20.  

תכניסו גליל ברזל בטמפרטורה גבוהה לתוך  שבו ניסוי תערכו הפעילות של הבא בחלק .3

 בהגיעםגופים אלה  בשני שחלואת שינויי הטמפרטורה  תמדדו ,מים בטמפרטורה נמוכה

 ואת מהברזל שנפלטה החום אנרגיית את בנפרד תחשבו, לבסוף ,תרמי משקל לשיווי

 :על השאלות הבאותענו בכיתה ו דונו .המים ידי על שנקלטה החום אנרגית

 ? ניסוי המתואר למעלהביצוע הל מערכת ניסוי אידיאליתלדעתכם מהי  .א
________________________________________________________ 

 ?לאילו תוצאות הייתם מצפים אילו מערכת הניסוי שלכם הייתה אידיאלית )1(
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 ?אידיאלית ה מערכתנאיש, מצפים במערכת שלכם םלאילו תוצאות את )2(
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 _________________ ? לשיווי משקל תרמי השהמערכת הגיע כיצד תוכלו לדעת .ב
__________________________________________________________ 

תוך סיר עם מים ב" בישולו"י "עלפני שמתחילים בניסוי מחממים את גליל הברזל  .ג

לכן מודדים את והברזל גליל לא ניתן למדוד באופן ישיר את טמפרטורת . רותחים

 ההנחה על התבסס זה מחקר. החום תופעת של במחקר נמצאה זו לשאלה התשובה".... 
 לאובייקטים חמים מאובייקטים בשלמות שזורמת להריסה ניתנת שאינה ישות הוא שחום
 "."החום שימור עקרון" של קיומו את לכאורה הציע המחקר. קרים
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 זהאי. גליל הברזלשל  גם הטמפרטורהומניחים שזוהי טמפרטורת המים שבסיר 

 ________________________ ?להתקיים כדי שהנחה זו תהייה נכונה ךתנאי צרי
_______________________________________________________________ 

 

 מעבר חום בין גופים הבאים במגע -התנסות במעבדה  -חלק שני 

 
שיווי מגיעים לו מעבר החום בין שני גופים בטמפרטורות שונות הבאים במגעהדגמת  :המטרה

  .משקל תרמי

 

ששהה  הנתוכ גליל ברזל קשור לחוט, ל מים"מ 100, )5איור  - ראו תרשים( קלורימטר :הציוד

כאשר החוט המחובר לגליל נמצא מחוץ  דקות לפחות 5רתיחה מתמדת במשך בבמים רותחים 

 .כפפה, םימאזני, מד טמפרטורה, למים

 

   :תרשים המערכת

 
5 איור

 

 :מהלך העבודה

ל מים "מ 1מסת  . מיכל הפנימי של הקלורימטרל בטמפרטורת החדרל מים "מ 100 מזגו .1

 . גרם 1היא 

 .________________________________: את הטמפרטורה של המים מדדו .2

 ._______________________ :בסירש את טמפרטורת המים הרותחים והברזל מדדו .3

 .הפנימי של הקלורימטרמיכל ל מהסירהברזל במהירות גליל את  העבירו .4

 .מיכל הפנימיבדרך החור למים שוהכניסו מד טמפרטורה  לורימטרקהאת מיד  כסו .5

 .)הטמפרטורה מפסיקה להשתנות(עד לשיווי משקל תרמי  חכו .6

 .__________________________________את הטמפרטורה  מדדו .7

 .נייר מגבתאותו היטב בויבשו  את גליל הברזל מהמיםהוציאו  .8

 .______________________________את מסת גליל הברזל  מדדו .9



8 
 

 

 :עיבוד נתונים

 :החסרים גדליםאת ה חשבוו את הנתונים שנמדדו בטבלה  רכזו

 m (g)מסה  הגוף

 

טמפרטורה 

התחלתית 

T(𝐶𝑜) 

טמפרטורה 

 T(𝐶𝑜)ית סופ

קיבול חום 

 cסגולי 

( 𝐽
𝑔𝑟∙𝐶𝑜

) 

 :כמות חום

 

במיכל שהמים 

 הפנימי

   4.2  

 

  0.462    גליל הברזל

 

 .את כמות החום שקיבלו המים לכמות החום שאיבד גליל הברזל השוו

 :ענו

 ?את מסתו מדדתםמדוע היה עליכם ליבש את גליל הברזל בטרם  .1
______________________________________________________________ 

 ?איך קבעתם את הטמפרטורה ההתחלתית של הברזל .2

______________________________________________________________ 

גליל הברזל למים הנמצאים  וכנסדקות מרגע שה 5להמתין לפחות  היה עליכםמדוע  .3

 ?המים ה שלטמפרטורה תדידמברתיחה מתמדת לפני 
______________________________________________________________ 

שבמיכל טמפרטורת המים ו_________________ טמפרטורת הברזל : בתחילת הניסוי .4

 ______________הפנימי

שבמיכל טמפרטורת המים ו___________________ טמפרטורת הברזל : בסוף הניסוי .5

 _______________הפנימי 

? מה חולל את השינוי בטמפרטורות של הגופים .6

_____________________________________________________________ 

שקיבלו  לאנרגיה התרמית_______________ שאיבד גליל הברזל  האנרגיה התרמית .7

 .במיכל הפנימיהמים 

 _______________________________________________ :ממצא זההסבירו  .8
_____________________________________________________________ 

 

 אנרגית החוםשל שימור : דיון מסכם –חלק שלישי 

בכיתה במסקנות  ודונווצות אחרות את תוצאות הניסוי שלכם עם אלו של חברים בקב השוו

 .הניסוי

, טמפרטורה, שיווי משקל תרמי, חוםאנרגית : מושגיםתוך שימוש באת מסקנותיכם  סכמו

 בידוד תרמי, מערכת פתוחה, מערכת סגורה

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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 וחום עבודה בין השקילות, האנרגיה שימור עקרון - 3פעילות מספר 

 . )האנרגיה כלל צורותמאנרגיה מכאנית ל(ההרחבה של עקרון שימור האנרגיה הבנת : המטרה
 .המרות אנרגיה, שימור אנרגיה, עבודה: מושגים

 .4-5פסקות : קטע המאמר הרלוונטי

 .באמצעות סימולציה עם חיכוךחקירה של מטוטלת  -התנסות : השיטה

 

 

 

 

 'עבודה' דיון במושג: חשיבה מקדימה –חלק ראשון 

 

 
 .במאמרש 4סקה מספר פיאת  קראו

 ________________________________ עבודה מושגמשמעות האת  סכמוובכיתה  דונו
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 חיכוך עם מטוטלת תתנועב אנרגיהה מאזןשל  החקיר:התנסות – שניחלק 
 

 

 את הסימולציה ופיתחו הורידו .1

http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_en.html 
מופיע  הסבר מפורט לכל הכפתורים הרלוונטיים בלוח הבקרהתרשים עם , להזכירכם

.)3 דומע( 'שלב ב, חלק שני, 1בפעילות 

 
 6איור 

 

. אחד שימור לעקרון התמזגו רמיתתה והאנרגיה המכאנית האנרגיה שימור עקרונות".... 
 כימיים לתהליכים גם להכללה ניתן ל"הנ השימור שעקרון שוכנעו הפיסיקאים מכן לאחר

 האנרגיות כל של סכוםהש הסתבר. תחום בכל לשימוש ניתן ולמעשה – ואלקטרומגנטיים
 ".המערכת עוברת אותו אפשרי שינוי בכל קבוע נשאר פיסיקאלית במערכת

 "?המטוטלת תנועת את שעוצר חיכוך כשיש קורה מה"

 "'שקילות בין חום ועבודה'כך הגיעו הפיסיקאים לעקרון ה "
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 תצפית מקדימה: שלב א

 ללא חיכוך ת מטוטלתתנוע .1

 ."Pause"על המסך תופיע המילה  –את תנועת המטוטלת עצרו  .א

 ).none(בלוח הבקרה בתנועה ללא חיכוך  בחרו .ב

 .1לוח הבקרה הצגה של גרף האנרגיות של מטוטלת ב בחרו .ג

 .30◦את המטוטלת בזווית של   הסיטו .ד

 .שניות 15 -והתבוננו במתרחש במשך כ  )play(את המטוטלת  הפעילו .ה

 תנועת מטוטלת עם חיכוך .2

 .)pause(הסימולציה את  עצרו .א

  .תחלתיההה הלמצב כדי שתחזור )Reset(מערכת ה את אפסו .ב

  .על ידי הסטה לימין של הכפתור בלוח הבקרה )lots( "הרבה"את רמת החיכוך להגבירו  .ג

 .30◦את המטוטלת בזווית של   הסיטו .ד

 .שניות 10 -והתבוננו במתרחש במשך כ) play(על התחל  לחצו .ה

 :ענו .3

 ____________________? ת המטוטלת כתוצאה מהוספת החיכוךהשתנתה פעולכיצד  .א

_______________________________________________________________ 

 ______________________________________? ניתאהמכ האנרגיה" נעלמה"לאן  .ב
_______________________________________________________________ 

  

 

 מטוטלת עם חיכוךתנועת ב ותחקירת האנרגי: שלב ב

 :הכנת התצוגה .1

 .)pause(הסימולציה את  עצרו .א

 .התחלתיה התחזור למצבעל מנת ש )Reset( הסימולציה את אפסו .ב

 .)time 1/16( בהילוך איטי בלוח הבקרה בהרצה בחרו .ג

 .)velocity( מהירותההצגת בבלוח הבקרה  בחרו .ד

 

 :חקירה .2

 .30◦שוב את המטוטלת בזווית של  הסיטו .א

 _______________= _____________ ) השלימו(? האנרגיות גרףמה מראה  .ב

 .של המטוטלת ותאחר גרף האנרגי עקבוו  )play(את הסימולציה  הפעילו .ג

 _________________________? בגרף האנרגיותעמודה האדומה המה מראה  .ד

 :בכל רגע ורגע, במהלך תנועת המטוטלת :השלימו .ה

 .___________+ ____ _______+ __ _______=  של המערכת סך כל האנרגיה )1(
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 .)משתנה/קבוע(__________________   ערכתסך כל האנרגיה של המ )2(

 הלאנרגיבהדרגה מומרת ______________ האנרגיה הבמהלך התנועה של המטוטלת  )3(

 .______________וכתוצאה מכך המטוטלת _______________ 

 :עקרון שימור האנרגיה במטוטלת הנעה עם חיכוך כיצד בא לידי ביטויהסבירו  .ו
________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 רשות -חקירה מתמשכת : שלב ג

את מאזן האנרגיות בתנועת מטוטלת עם חיכוך על ידי שינוי פרמטרים שונים של לחקור  המשיכו

את הבנתכם  סכמו. שדה הכבידהואת  נסו למשל לשנות את עוצמת כוח החיכוך. סימולציהה

: בעקבות חקירה זו

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 פארק השעשועיםלסימולציה לשם כך היכנסו . גם במערכת אחרתאת מאזן האנרגיות  בחנו

את הסימולציה תוך שינוי  הריצו .החיכוך כוח לתנאי ההתחלה של הסימולציה את הוסיפוו

 .שדה הכבידהו פרמטרים שונים כמו עוצמת כוח החיכוך

http://phet.colorado.edu/sims/energy-skate-park/energy-skate-park_en.jnlp 
 

 

 

 עקרון שימור האנרגיה: דיון מסכם –חלק שלישי 

 

 

עקרון שימור האנרגיה  כיצד בא לידי ביטוי :מההתנסות את מסקנותיכם סכמובכיתה ו דונו .1

 ?במטוטלת הנעה עם חיכוך
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 . במאמר 5פיסקה מספר את  קראו .2

כיצד עקרון שימור  והסבירומספר דוגמאות קונקרטיות להמרות אנרגיה  הביאו :בכיתה דונו .3

 .האנרגיה בא לידי ביטוי בתהליכים אלה
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

סכום של כל האנרגיות במערכת פיסיקאלית נשאר קבוע בכל שינוי אפשרי ההסתבר ש ...."
 ".אותו עוברת המערכת
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 .19בסוף המאה ה  אול'גגיימס אחד הניסויים שערך בסרטון הבא המנסה לשחזר את  התבוננו .4

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PThq8fJpCLw 

 .במערכת שבסרטון מתרחשותאילו המרות אנרגיה ציינו בכיתה ו דונו .א

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 '? חום ועבודההשקילות בין 'אול את 'כיצד הראה גיימס גהסבירו  .ב

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PThq8fJpCLw
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 מסה שימור - 4פעילות מספר 

 . העקרון של שימור מסההבנת : המטרה
 .שינוי כימי, שינוי פיסיקאלי: מושגים

 .6סקה יפ: קטע המאמר הרלוונטי

 .מסה בתהליכי שינוי פיסיקליים וכימיים יום יומייםמדידת   –מעבדה בהתנסות : השיטה

 

 
 קריאה -חלק ראשון 

 .במאמר 6פיסקה קראו את . 1

 .את מסקנות הדיון סכמו. כימיהבדל שבין שינוי פיסיקאלי לשינוי בבכיתה  דונו

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 שימור מסה בתהליכים שונים : התנסות במעבדה –חלק שני 

 .ייםיום יומ בתהליכי שינוי פיסיקליים וכימיים מסהשימור הב התבוננות :המטרה

 

 )שינוי פיסיקאלי( צורהשינוי : 'שלב א

 .מאזני מנוף, מספריים, 4Aגליון נייר , כוס פלסטיק :הציוד

 .ליון הנייריעל כף המאזניים את הכוס ואת גשימו  .1

 .___________________ : המסה היא. את מסת הכוס עם הניירמדדו  .2

 .ליון הנייר והחזירו לכוסיאת ג קפלו .3

 .___________________ : המסה היא. את מסת הכוס עם הנייר מדדו .4

 .לכוס כולןאת הנייר לפיסות קטנות והחזירו את  גזרו .5

 .___________________ : המסה היא. את מסת הכוס עם גזרי הניירמדדו  .6

 ________________________________________:  מסקנה והסיקו המדידות בין השוו .7
__________________________________________________________________ 

 

 )שינוי פיסיקלי(התכה  -שינוי מצב צבירה : 'ב שלב

 .מאזני מנוף, קוביות קרח 2, כוס פלסטיק :הציוד

 :מהלך העבודה

 .על כף המאזניים את הכוס כשבתוכה קוביות הקרחשימו  .1

 ._________________: היאהמסה . את מסת הכוס עם הקרחמדדו  .2

 הז ףיעסכדאי להמשיך להתנסויות הבאות ולחזור ל( ך למיםוהפיו ךתויעד שהקרח כולו חכו  .3

 .)רתוי רחואמ

 .____________: המסה היא. )שהתקבלו מהקרח שהותך(את מסת הכוס עם המים  מדדו .4

 _______________________________________: מסקנה והסיקובין המדידות  השוו .5

 ".....המסההבה נתבונן כעת בעקרון שימור ".... 
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_________________________________________________________________ 

 

 )שינוי פיסיקלי(המסה : 'ג שלב

 .כוס פלסטיק עם כף מלח, ל מים פושרים"מ 100כוס פלסטיק עם  :הציוד

 .על כף המאזניים את הכוסות עם המים והמלחשימו  .1

   .______________היא  המסה. יחד את מסתן של שתי הכוסות עם החומרים שבהןמדדו  .2

 .את המלח שבכוס האחת למים שבכוס האחרת וערבבו שפכו .3

 ._______________המסה היא . את מסת הכוס עם מי המלח יחד עם הכוס הריקה מדדו .4

 _______________________________________: מסקנה והסיקובין המדידות  השוו .5

_________________________________________________________________ 

 

 )שינוי כימי(תגובה כימית : 'ד שלב

ת וכוסישתי , לבישולל תמיסת חומץ "מ 40ארלנמייר זכוכית עם  ,מגשית אלומיניום :הציוד

 .משפך, בלון, סודה לשתייהאבקת ' גר 2 בכל אחת -פלסטיק 

 'אניסוי 

סודה אחת עם כוסית הארלנמייר עם החומץ ו, מיניוםהמאזניים את מגשית האלועל כף שימו  .1

 ._________________: המסה היא .את מסתם המשותפת מדדוו לשתיה

את הסודה לשתייה  שפכועם החומץ והארלנמייר את המגשית על המאזניים כשבתוכה  הניחו .2

 .לתוך החומץ

 _____________________________________________: את מה שאתם רואיםתארו  .3
_________________________________________________________________ 

 . תישגמלהריקה את הכוסית  החזירו .4

 ._______: המסה היא .שבתוכו והכוסית נוזלרלנמייר עם ההא, את מסת המגשיתשוב  מדדו .5

 _______________________________________: מסקנה והסיקובין המדידות  השוו .6
_________________________________________________________________ 

 

 'בניסוי 

את הארלנמייר  שטפו, את הנוזל שבתוך הארלנמייר אל תוך הכיור שפכו .1

 .אותם יבשווהמגשית היטב ו

 . ל תמיסת חומץ לבישול"מ 40את הארלנמייר שוב ב  מלאו  .2

 . גרם אבקת סודה לשתייה 2 שבהאת כוסית הפלסטיק הנוספת  קחו .3

 .)7 איורראו (ה לשתייה לתוך הבלון את הסוד שפכו, בעזרת המשפך .4

כך שפיית הבלון , שמכיל את החומץאת הבלון על פיית הארלנמייר  הלבישו .5

על את הסודה לשתיה לתוך הארלנמייר או  מבלי לשפוך, מכסה לחלוטין את פיית הארלנמייר

 .כל האבקה צריכה להישאר בבלון - המגשית

 7 איור
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עם החומרים  על כף המאזניים את מגשית האלומיניום והארלנמייר המולבש בבלוןשימו  .6

 ._______________: היא המסה .את מסתם הכוללת מדדוו שבתוכם

 . תוך החומץ לאאת הסודה לשתייה  שפכולהסיר את הבלון  מבלי .8

 _____________________________________________: את מה שאתם רואיםתארו  .7
_________________________________________________________________ 

המסה . החדש במצבוכל החומרים שבתוכם הבלון , הארלנמייר, את מסת המגשית מדדו .7

 ._____________: היא

: מסקנה והסיקו ) 'ניסוי ב(שעשיתם בניסוי האחרון  שתי מדידות המסהבין  השוו .8

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 :'בניסוי בלאלו שהתקבלו ' בניסוי אשהתקבלו בין התוצאות שאת ההבדל הסבירו  .9
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

תוך שימוש ' ובניסוי ב' בניסוי אשהתקבלו בין התוצאות שאת ההבדל  הסבירובכיתה ו דונו .10

 .במושגים מערכת פתוחה ומערכת סגורה
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 עקרון שימור המסה : דיון מסכם –חלק שלישי 

 :באילו תהליכי שינוי ובאילו תנאים ראיתם שהמסה נשמרת סכמובכיתה ו דונו

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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 ?האומנם, מסהשימור  - 5פעילות מספר 

תהליך החשיבה המדעית שהוביל להרחבת  תהבנ ,על עקרון השימור של המסה ערעור: המטרה

 . הכיסוי של עיקרון שימור האנרגיה-תחום
 .ביקוע גרעיני, השערה תיאורטית ,תיאוריה מדעית, ראיה מפריכה, ראיה תומכת: מושגים

 .7-12פסקות : קטע המאמר הרלוונטי

חשיבה הה של תהליך ארגון המידע שבמאמר לחשיפ –י דף עבודה ומצגת "עמודרך דיון : השיטה

 .מדעיה

 

 
 

 

 

 )במצגת 2 'סמ ףשק(סיכום עד כאן : מקדימה חשיבה –ראשון  חלק

ות את הטיעון שאיינשטיין מציג בפסק במפורשנבנה יחד בפעילות זו  .8-7ות פסקאת  קראו .1

 .אלה

 עקרונות על תגר קריאות עלו פעם לא המדע של ההיסטוריה לאורך איך איינשטיין כותב במאמר

 אנרגיה שימור( מדבר הוא עליהם "השימור חוקי" שלושת לכל. טבע כחוקי כלשהו בשלב שנתפסו

 שמדובר חשדו ההיסטוריה לאורך מדענים שבשלן ראיות מציג הוא) מסה ושימור חום שימור, מכאנית

 בכל בעייתיותשה מסביר הוא. הוא כך שלא דבר של בסופו הבינו מדענים שבשלן וראיות טבע בחוק

 י"ע תיאורטי באופן הנפתר) מסה ושימור חום שימור, מכנית אנרגיה שימור( המקרים משלושת אחד

 .האנרגיה שימור עקרון של הכיסוי-תחום הרחבת
 .במאמר 6-1פסקות שוב את  קראו .2

  : את התאים הלבניםשבעמוד האחרון של פעילות זו  טבלהב מלאוו ובכיתה בקבוצה דונו

 אנרגיה שימור" (מצומצמים"הבחוקי השימור מהן הראיות התומכות  פרטו' ג –' בתאים א

 .)מסה ושימור חום שימור, מכאנית

אנרגיה ההמוצגות במאמר בנוגע לשימור  הראיות המפריכותפרטו מהן ' ה –' בתאים ד

 . חוםהשימור המכאנית ול

מכאנית אנרגיה שימור (" מיםמצומצ"השימור ה נותעקרושני כיצד זניחת  הסבירו' ובתא 

 . והרחבת תחום הכיסוי של עקרון שימור האנרגיה פותרת את הסתירות הללו )חוםהשימור ו

 

 )במצגת 3-7 שקפים(האנרגיה הכמוסה במסה  -חלק שני 

  .בטבלהשאת התאים האפורים  מלאהתחילו לו, בכיתהדונו , 8-7פסקות את  קראו .1
 .עקרון שימור המסהההשערה התיאורטית שקוראת תגר על את  פרטו 'זבתא 

 השערהמוצגת . לעקרון שימור המסהמפריכות לא הוצגו בפניכם ראיות עדיין שימו לב ש

 אמפירית ראיה פניכםהובאה בעדיין לא . תיאורטית שחוק שימור המסה אינו מדויק

 .שמאוששת את ההשערה הזו

סתירה בין תורת היחסות הכיצד איינשטיין מיישב באופן תיאורטי את  הסבירו' בתא ח

 .הפרטית ועקרון שימור המסה

. כעקרון נכון עד לפני כמה עשרות שנים ]עקרון שימור המסה[ל "הפיסיקאים קיבלו את העקרון הנ"
עקרון זה מוזג אל תוך עקרון , לכן. קצביעה על כך שעקרון זה אינו מדויתורת היחסות הפרטית ה

באותו אופן שכשישים שנים קודם לכן עקרון שימור האנרגיה המכאנית צורף  -שימור האנרגיה 
, נוכל לומר שעקרון שימור האנרגיה שקודם לכן בלע את עקרון שימור החום. לעקרון שימור החום

 " .את כל תחומי הפיסיקה לבדו למעשהומכסה  –יך ובלע גם את עקרון שימור המסה המש
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 :)במצגת 5-4 שקפים( על השאלות הבאות ענוובכיתה  דונו ,10-9פסקות את  קראו .2

 ?מדוע לא הבחינו באנרגיה הכמוסה במסה במשך כל כך הרבה שנים .א
______________________________________________________________ 

 ?יומיים יום בתהליכיםהחלים  אנרגיה שינויי בעקבות מסה שינויי רואים איננו מדוע .ב
______________________________________________________________ 

את גליל הברזל במים רותחים " בישלתם" )2' פעילות מס( על מעבר חום שעשיתם בניסוי .ג

 עקרון פי על. גליל הברזל התחמם ולכן האנרגיה שלו גדלה. במשך דקות ארוכות

. גידול זה צריך לבוא לידי ביטוי בגידול במסה של הברזל והאנרגיה המסה בין השקילות

מסת הגליל בטמפרטורת החדר צריכה להיות קטנה מזו של הגליל בטמפרטורה , כלומר

על פי תוצאות אלה ששינוי  הראולתוצאות הניסוי שלכם ו חיזרו . מעלות צלזיוס 100של 

 . זה אינו ניתן למדידהמסה 
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

העוסק בתהליך  להסבר של המורה הקשיבובכיתה ו דונובמאמר  12-11פסקות את  קראו .3

 .)במצגת 6שקף ( הביקוע הגרעיני

באיזה אופן תהליך הביקוע הגרעיני מספק ראיה אמפירית לכך שמסה במילים שלכם  הסבירו .4

 .אינה גודל נשמר בטבע ושבמסה כמוסה אנרגיה
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

את ת המפריכת אמפיריה הראיאת ה 'זתא ל הוסיפו. טבלה שבסוף הפעילותאת ה השלימו .5

   .שימור המסהחוק 

בקצרה בכיתה על הדרך שבה איינשטיין מיישב את הסתירה עם עקרון שימור שוב  דונוחזרו ו .6

מסה אינה גודל נשמר השהראיה האמפירית הראשונה לכך ש שימו לב). בטבלה 'תא ח(המסה 

שנה לאחר הופעת תורת היחסות הפרטית  30 -בטבע ושבמסה כמוסה אנרגיה נמצאה רק כ

 .)במצגת 7שקף ( לגבי האנרגיה הכמוסה במסההנגזרת ממנה וההשערה התיאורטית 
 

 תיאוריה במדע ,הרחבת תחום הכיסוי של עקרון שימור האנרגיה: דיון מסכם –שלישי  חלק

 )במצגת 8 ףשק(
 שהיא ככל, יותר פשוטות שלה היסוד שהנחות ככל יותר מרשימה תיאוריה: " כתב נשטייןיאי .1

 ". יותר נרחבים בתחומים ליישום ניתנת שהיא וככל, יותר מגוונים לנושאים מתייחסת
 המתוארת  האנרגיה שימור עקרון של ההיסטורית ההתפתחות כיצד סכמובכיתה ודונו 

 .זו אמירה עם מתיישבת במאמר
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 שימור מסה שימור חום ניתאשימור אנרגיה מכ חוקי השימור

 . א ראיות תומכות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ג . ב

 . ד ראיות מפריכות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :תיאורטית השערה  .ז . ה
 
 
 
 
 
 

 :תה אמפיריראי    

פתרון דרך הרחבת 
תחום הכיסוי של עקרון 

 : שימור האנרגיה
השימור  נותזניחת עקרו

 םומיזוג, םמיהמצומצ
לתוך עקרון שימור 

 מקיף יותר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ו
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ח
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 אנרגיה גרעינית - 6פעילות מספר 

האנרגיה המשתחררת בריאקציות גודל של הסדרי   ,הבנת המהות של אנרגיה גרעינית: המטרה

המשמעויות של המרוץ לגרעין ושל השימוש באנרגיה  ,גרעיניות בהשוואה לצורות אנרגיה אחרות

 . גרעינית
 .קשר כימי, גרעיניקשר , ביקוע גרעיני: מושגים

 .13סקה יפ: קטע המאמר הרלוונטי

 .)במצגת 9-14 קפיםש(י דף עבודה ומצגת "דיון מודרך ע: השיטה

  

 

 

 .)13פסקה ( סקה האחרונה במאמריהפאת  קראו .1

 :  על השאלות הבאות ענובכיתה ו דונו, )במצגת 9שקף (הקשיבו להסבר של המורה  .2

 ?כ"כ גדולה גרעיני בביקוע המשתחררת האנרגיה מדוע .א
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

אותה  להפיקכדי " דלק"כור גרעיני צריכה פחות  הפועלת באמצעות תחנת כוח מדוע .ב

 ?כמות אנרגיה בהשוואה לתחנת כוח ששורפת פחם
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 שנים שנמשך מתמשך הרס יוצר גרעיני פיצוץ מדוע? מסוכנת רדיואקטיבית פסולת מדוע .ג

 ?הפיצוץ לאחר
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ההשלכות על לגרעין ומרוץ סיפור הרקע ההיסטורי של השל המורה על הסבר ל הקשיבו .3

 ). במצגת 12-14שקפים (של התגלית המדעיות והפוליטיות 

לליבכם באופן מיוחד  ואו נגע, אתכם באופן אישי נועניי זההיבטים בסיפור אילו  ציינו .א

 . מדוע הסבירוו
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 בדיון. "הבעיה הבוערת של דורנו" –בכותרת המאמר קורא אינשטיין לסוגיית הגרעין  .ב

מהמציאות לבעיה זו דוגמאות  הביאו? אינשטיין עליה רומזמהי הבעיה בררו בכיתה 

 .בעמדותיכם ביחס להיבטיו השונים של הנושא דונו. הגיאופוליטית של היום

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 "מניעת האיום הזה הפכה לבעיה הדחופה ביותר בתקופתנו "


