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מבוא

מה עושים אם נקבע ל-90 תלמידי מגמת הפיזיקה של בית ספרנו יום מגמה חוץ בית ספרי, אך פתאום מתברר שיש בעיית תיאום, 

ולא נוכל להגיע בתאריכים ששוריינו עבורנו? צוות הפיזיקה של בית הספר "ליאו באק" בחיפה התמודד השנה עם סוגיה זו. 

לא חיפשנו אשמים ושאלנו את עצמנו את השאלה הבאה: כבר שוריין יום במערכת הבית ספרית, התלמידים יהיו פנויים ביום 

זה רק לפיזיקה - למה שלא נעשה משהו בבית הספר? הצוות החליט להרים את הכפפה ולא לוותר על היום ששוריין. הרי אנחנו 

יכולים להפעיל את התלמידים בנושאים שונים, ליצור פעילויות חווייתיות ומגבשות וכל זאת תוך כדי שילוב נושאי הלימוד במסגרת 

30 האחוזים של הערכה בית ספרית. לא היה לנו ספק שאנחנו הולכים על זה.

במפגשי הצוות ישבנו וחשבנו מה אפשר לעשות, אילו נושאים נעביר, כיצד נבצע זאת, איך נתאים את הדברים למסגרת הזמן וכיצד 

נוכל לתת הערכה ללמידה של התלמידים ביום זה.

במאמר זה אתאר את מבנה היום שיצרנו וכיצד הערכנו את הלמידה של התלמידים. כמו-כן נציג חלק מהמשובים של התלמידים 

ליום זה.

תיאור יום המגמה הבית ספרי

היום חולק לארבעה חלקים. 

ההרצאה  וחומר".  "קרינה  בנושא  פתיחה  הרצאת  התלמידים  כל  שמעו  הראשון  בחלק 

התמקדה במונח "מודל" ותפקידו, ובמהלכה נסקרו התכונות הגליות והחלקיקיות של האור. 

בחלק השני הופעלו התלמידים בסדנאות שאותן תכננו, התקינו והפעילו מורי צוות הפיזיקה. 

החלק השלישי כלל פעילות חווייתית וארוחת צהריים, ובחלק הרביעי התבקשו התלמידים 

לענות על משימת סיכום מקוונת שעסקה בתכנים שנלמדו בסדנאות ולכתוב משובים על 

היום כולו.

לאורך כל היום נעזרו התלמידים בחוברת שהוכנה במיוחד ליום זה וכללה את דפי הפעילויות 

בסדנאות השונות. להלן תיאור ופירוט החלקים השונים של היום.

צוות פיזיקה1

שורצבורד קובי, איזיקוביץ אינה, ורדי נירית, טמיר שרון וקלרק אדם איור 1: כריכת השער של חוברת יום המגמה1 

מן הנעשה 
בבית הספר

 "ויהי אור" -
סיפורו של יום מגמה בית ספרי 

צוות פיזיקה, מרכז חינוך ליאו באק חיפה1
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חלק א' - פתיחה 

בכינוס הפתיחה הוצגו לתלמידים מטרות היום וסדר היום ותוארו הפעילויות שבהן היו צפויים להשתתף. בהמשך שמעו התלמידים 

בהתפתחות  ועסקה  פופולרי  אופי  בעלת  הייתה  הפיזיקה,  רכז  ידי  על  ניתנה  ההרצאה  אור".  של  "הגלקיק-סיפורו  בשם  הרצאה 

ההיסטורית של הפיזיקה בנושא האור ובהתייחסות למונח "מודל" ותפקידו. 

איור 2: "אור הוא גל או חלקיק?" מתוך הרצאת הפתיחה

חלק ב' - סדנאות

חלק זה של היום כלל סבב של שלוש סדנאות )לפי מספר קבוצות הלימוד(. כל סדנה כללה הרצאת מבוא של 40 דקות ופעילות 

המשך של 50 דקות. כל שלוש הסדנאות הועברו לתלמידי הקבוצה על ידי המורה לפיזיקה של הקבוצה.

אנו מביאים כאן את פירוט הסדנאות. 

סדנה 1 - "שוברים את האור" - פעילות בנושא גלי אור

הרצאת המבוא

בהרצאת המבוא הוצגו תופעות ההתאבכות והעקיפה, פורטו התנאים המתמטיים לקבלת נקודות מקסימום ומינימום, ופותח הביטוי 

למרחק בין נקודות מקס'/מינ' סמוכות בקירוב יאנג. כיוון שאת מושג ההתאבכות התלמידים כבר הכירו מכיתה י"א שבה למדו על 

גלים מכניים וגלים עומדים, הושם דגש בהרצאה על ההבדלים בין התופעות השונות.

הפעילות

תופעת  את  התלמידים  חקרו  א'  בתחנה  תחנות:  שתי  כללה  זו  בסדנה  הפעילות 

וליישום מדדו את צפיפות השיניים של מסרק  ההתאבכות דרך שני סדקים צרים, 

כינים. בתחנה ב' הם חקרו את תופעת העקיפה דרך פתח רחב וליישום העריכו את 

העובי של שערת אדם. בכל תחנה קיבלו התלמידים ערכת ציוד ופעלו לפי ההנחיות 

שבחוברת המלווה את היום2. באיור 4 מוצג צילום של ערכה לחקירת ההתאבכות, 

ובאיור 5 מובא צילום של התלמידים בזמן הפעילות. 

2  ראו נספח 1

איור 3: "ההבדל בין תבנית העקיפה לתבנית 
ההתאבכות " מתוך הרצאת המבוא
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איור 4: הערכה שאותה קיבלו התלמידים בפעילות על 
התאבכות מני סדקים צרים. הערכה כללה מסך שעליו מודבק 

נייר מילימטרי, סמן לייזר, שקופית ובה שני סדקים צרים, 
פלסטלינה לקיבוע הלייזר והשקופית.

איור 5: התלמידים בזמן הפעילות

סדנא 2 - "טביעת האצבע של הטבע" פעילות בנושא מודל האטום

הרצאת המבוא

הרצאת המבוא עסקה במודל האטום והדגישה את מודל אטום המימן של בוהר. 

ספקטרום  על  למדו  והתלמידים  ספקטרומטריה,  היה  בהרצאה  ההיבטים  אחד 

הטענה  בסיס  ועל  בוהר,  של  להנחות  הקשר  מתוך  בליעה,  וספקטרום  פליטה 

שלכל יסוד יש "טביעת אצבע" ייחודית לו - ספקטרום פליטה.

הפעילות

הפעילות בסדנה זו כללה שלוש תחנות: בתחנה א' צפו התלמידים בעזרת ספקטרומטר על הספקטרה של נורת להט, נורת כספית, 

נורת ניאון ומקורות אור אחרים שבחרו לצפות בהם )אור השמש, נורת פלואוריסצנט, מסך מחשב, מסך הסמארטפון שלהם(. היה 
בין הספקטרה השונים שהתקבלו.3  והשוני  ולדון על נקודות הדמיון  עליהם לתאר את שראו, לשרטט את הספקטרום שהתקבל 

בתחנה ב' הם קיבלו ספקטרום פליטה של שלושה חומרים לא ידועים וכן מקרא של ספקטרה עבור יסודות שונים - קריפטון, ארגון, 

חמצן, חנקן, בריום, הליום וכו'. נדרש מהם למצוא מהו הרכב החומרים שקיבלו לפי התאמה של היסודות הנתונים להם. בתחנה ג' 

היה עליהם לבצע התאמה בין ספקטרום של יסודות שונים הנתונים בצורה ויזואלית לכרטיסיות שבהן שם היסוד ואורכי הגל המופיעים 

בספקטרום הפליטה. 

איורים 7– 9 מציגים צילומים של תלמידים בכל אחת מהתחנות של סדנה 2.

איור 8: מציאת זהותם של חומרים לא ידועים איור 7: ביצוע מדידות ספקטרומטריות
על פי נתוני הספקטרה שלהם

איור 9: התאמה ויזואלית של פי קווי ספקטרה

ראו נספח 2  3

איור 6: "איך זה עובד?" - קבלת ספקטרום פליטה 
וספקטרום בליעה" מתוך הרצאת המבוא



"תהודה", כרך 35, חוברת מס' 1 50

סדנא 3 - "דעיכה מתוקה" - פעילות בנושא רדיואקטיביות

סדנה זו נבחרה על ידי התלמידים כסדנה החווייתית והמשמעותית ביותר שעברו ביום 

זה. הסדנה עסקה בתופעת הרדיואקטיביות וחוק הדעיכה. 

הרצאת המבוא

הקרינה  סוגי  של  סקירה  וניתנה  הרדיואקטיביות  תופעת  הוצגה  המבוא  בהרצאת 

הכולל  התאורטי  בהיבט  הן  הרדיואקטיבי  הדעיכה  חוק  הוצג  כן  כמו  הרדיואקטיבית. 

מונחים כמו זמן מחצית חיים, הן בהיבט אלגברי הכולל את משוואת הדעיכה והן בהיבט 

גרפי הכולל גרף של ההתפרקות הרדיואקטיבית.

הפעילות

התהליך  לחקר   M&M שוקולד  בעדשי  ונעזרו  בקבוצות  התלמידים  עבדו  בפעילות 

קיבלה  קבוצת תלמידים  כל  הרדיואקטיבית4.  בבסיס התופעה  ההסתברותי העומד 

את  לשים  התבקשו  שבה  וכוס  סה"כ(  עדשים  )כ-100  שוקולד  עדשי  חבילות  שתי 

על  השוקולד  עדשי  את  להטיל  התלמידים  על  היה  )"הטלה"(  פעם  בכל  העדשים. 

השולחן, להוציא את כל אלו שבהן האות M מופיעה כלפי מטה ולהחזיר את שאר 

העדשים לכוס. כך חזרו על הפעולה עד שכל עדשי השוקולד הוצאו. הם התבקשו 

לרכז את התוצאות בטבלה ולשרטט גרף של מספר העדשים שטרם הוצאו כתלות 

במספר "ההטלה". התלמידים היו צריכים לענות על שאלות נלוות5 ולמצוא את הקשר 

בין הפעילות שעשו להתפרקות רדיואקטיבית. הם היו צריכים למצוא מהו "זמן מחצית 

חיים" של עֶדֶשת שוקולד בכוס, לראות כי לא ניתן לחזות מראש אם עדשת שוקולד 

מסוימת תתהפך ותצא מהכוס, ובכך אולי להתמודד עם אחד הקשיים שיש לתלמידים 

בנושא: להבין כי התפרקות רדיואקטיבית היא תהליך הסתברותי.

חלק ג' - פעילות חווייתית וגיבוש התלמידים

לאחר סיום הסדנאות יצאו התלמידים לפעילות חווייתית - "חפש את המטמון - קרינה וחומר" שהופעלה באמצעות הסמארטפון6. 

במשחק זה התקדמו התלמידים בקבוצות קטנות בין תחנות באופן הבא: בכל תחנה נשאלו התלמידים שאלה שעסקה בתוכן שנלמד 

מוקדם יותר באותו היום. כשניתנה תשובה נכונה הוצג לתלמידים רמז )תמונה שצילמנו מראש ברחבי בית הספר( למיקום התחנה 

הבאה בתור, והתלמידים היו צריכים להגיע אליה. אם התשובה לשאלה הייתה שגויה, נאלצו תלמידי הקבוצה להמתין 30 שניות לפני 

שניתנה להם האפשרות לנסות לענות על השאלה פעם נוספת. תחנת הסיום הייתה זהה לכל הקבוצות, ולאחר שכל הקבוצות הגיעו 

אליה, סיכמנו את המשחק והכרזנו על הזוכים. לאחר סיום המשחק זה היה זמן מושלם לארוחת צהריים משותפת לתלמידים. אנחנו 

קיבלנו תקציב מיוחד ליום זה והחלטנו להזמין לתלמידים פלאפל וסלטים לארוחת צהריים.

אציין שעדשות השוקולד M&M נבחרו מאחר שיש להן צד שעילו מוצבעת האות M וצד שני ללא אות, כך שאפשר להבחין בין הצדדים )אפשר היה להשתמש   4
בכל סוכריה אחרת או פריט קטן אחר שניתן להבחין בין שני צדדיו(.

ראו נספח 3.  5
.HIT פותחה בפקולטה לטכנולוגית למידה, מכון טכנולוגי חולון ,Treasure ,הפעילות "חפש את המטמון" באמצעות הסמארטפון  6

איור 10: מתוך הרצאת המבוא

איור 11: תלמידים בזמן הפעילות "דעיכה מתוקה"
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חלק ד' - משימת סיכום מקוונת ומשוב

בסיום היום קיבלו התלמידים קישור למשימה מקוונת שעסקה בתכנים שנלמדו במהלך היום. את המשימה יצרנו בעזרת שאלון גוגל 

 .Google drive - הנמצא ככלי בדרייב של גוגל Google Form -

המשימה המקוונת כללה ארבעה חלקים - שלושה חלקים של שאלות תוכן רבות-בֵררה בשלושת נושאי הסדנאות )גלי אור, מודל 

אטום המימן ורדיואקטיביות(, וחלק רביעי של שאלות משוב שהתייחסו לכל היום שעברו. 

את רוב שאלות התוכן לקחנו מהספר "מודלים של האור" כרכים ב' ו-ג' )עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון וייצמן למדע(. 

התשובות נבדקו באופן אוטומטי על ידי התוסף Flubaro - ציינון אוטומטי. כל התלמידים שמילאו את השאלון קיבלו לתיבת הדוא"ל 

שלהם הודעה שכללה את הציון לשאלות התוכן, פירוט הטעויות שלהם והתשובה הנכונה לכל שאלה שבה טעו. הציון שוקלל לתוך 

ההערכה של כל התלמידים במסגרת 30% הערכה בית ספרית.

ירוק דרך שקופית בעלת שני  ידי מעבר אור  לפניכם צילום של תבנית התאבכות שהתקבלה על 
האור  פסי  לרוחב  קורה  היה  מה  אדום,  אור  סדקים  שני  אותם  דרך  מעבירים  היינו  לו  סדקים. 

שבתבנית ההתאבכות?

רדיואקטיבי  חומר  של  הגרעינים  כמות  מתוארת  המצורף  בגרף 
כתלות בזמן שטרם התפרקו. זמן מחצית החיים של החומר הוא:

איור 12: דוגמאות לשאלות במשימת הסיכום

על מנת שבמענה על שאלות הסיכום יוכלו תלמידים להיעזר בהרצאות, צילמנו את כל ההרצאות בווידאו והעלנו את הסרטונים ואת 

המצגות לתיקייה שיתופית. התארגנות זו נתנה גם מענה לתלמידים שלא היו נוכחים ביום זה והיו צריכים להשלים את המשימה 

המקוונת.

התשובות  מהסדנאות.  אחת  מכל  שלהם  ההתרשמות  את  ולציין  היום  למבנה  להתייחס  התלמידים  התבקשו  המשוב  בשאלות 

לשאלות אלה שימשו אותנו להפקת לקחים. 
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משובי תלמידים

מעל 70% מהתלמידים ציינו שהיום תרם להם מאוד; כל התלמידים ציינו שהיום תרם להם; 92% מהתלמידים ציינו שהיו ממליצים 

לנו להמשיך ולקיים יום זה בשנים הבאות. תלמיד כתב: "...כיוון שביום הזה למדתי באמצעות התנסות ובדיקה עצמית את הנושאים, 

לכן תפסתי והבנתי אותם טוב יותר מאשר באופן פרונטלי ורגיל בכיתה. בנוסף המצגות היו מעניינות ולכן לא השתעממתי". תלמידה 

אחרת רשמה "אני חושבת שהיום הזה היה חווייתי ונתן צורה אחרת ויותר מעניינת ללמוד את ה-30 אחוז. )במקום שזה היה מול 

הלוח זה היה משהו ויזואלי שעזר לי לראות יותר את התופעות המתרחשות(". תלמידה רשמה "היום מגמה היה דרך יותר ויזואלית 

)פיזית( לראות את החלק הזה של השלושים אחוז. אני חושבת שהחלק הזה היה יותר מהנה, והרבה יותר מובן ממשהו פרונטלי שלנו 

מול הלוח. ונהניתי מהיום הזה מאוד". תלמיד אחר רשם לנו כי "היה כיף מאוד להתנער משיעורי הפיזיקה הרגילים וללמוד עוד חומר 

בפיזיקה בצורה שונה..... הרגשתי שאני לומד והיום הרגיש ניצול מצוין של הזמן". ולסיכום תלמידה רשמה לנו "היום היה כיף, חווייתי 

ומלמד. הפעילויות היו נהדרות. יום המגמה הכי טוב שהיה לי".

לגבי החלק המשמעותי ביותר עבור התלמידים, הסדנה "דעיכה מתוקה" הייתה במקום הראשון. הרצאת הפתיחה הייתה הפחות 

משמעותית עבורם. גם הסדנה "טביעות האצבע של הטבע" לא זכתה לפופולריות ונחשבה לקשה יותר לתלמידים. לקראת השנה 

הבאה עלינו לחשוב כיצד לשפר את הסדנה כדי שתהיה יותר מובנת ופחות קשה לתלמידים.

סיכום 

בעקבות תקלה הצלחנו ליצור יום מעשיר וחווייתי מאוד לתלמידי י"ב במגמת הפיזיקה. יום זה כלל הרצאות וסדנאות, פעילות חווייתית 

ופעילויות הערכה שתרמו, לפי משובי התלמידים, ללמידה. יש לציין ששילוב הכלים הטכנולוגיים, החל מצילום ההרצאות והעלאתן 

לתיקייה משותפת, דרך המשחק "מחפשים את המטמון" וכלה בהערכה מקוונת אפשר לנו לקיים יום "זורם" ועשיר בתכנים והפעלות. 

30% הערכה חלופית. מובן שאין הכרח לבצע את הכול ביום אחד )נדרשים  יכולה להוות בסיס להערכה במסגרת  מתכונת היום 

תיאומים רבים(, אלא לפרוס את תוכנו למספר פעמים במשך השנה ובכך גם ליצור פעילויות שוברות שגרה לתלמידים. 

קישור לתיקייה שיתופית ובה צילום ההרצאות + מצגות + חוברת מלווה יום מגמה:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B__R_QHAZaFQcEhvVk1RbTF1c00

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B__R_QHAZaFQcEhvVk1RbTF1c00
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נספחים
נספח -1 משימות מלוות פעילויות בסדנה "שוברים את האור".

תחנה א'- התאבכות אור משני סדקים צרים.

מבוא

בפעילות זו תצרו בעזרת מערכת הניסוי תבנית התאבכות של אור לייזר מונוכרומטי )גוון אחד( העובר דרך שני סדקים צרים מאוד. 

בחלק הראשון יהיה עליכם למצוא את אורך הגל של אור הלייזר ובחלק השני למצוא את המרחק בין שני שיני מסרק צפוף )מסרק 

כינים( באמצעות תופעת ההתאבכות.

ציוד ובניית המערכת

❒ ציין לייזר.	

❒ מסך לבן )לוח מוקצף(.	

❒ שקופית שני חריצים צרים. 	

❒ 4 לחצנים מתקפלים.	

❒ מסרק צפוף.	

❒ נייר דבק אטום לאור.	

המערכת הבסיסית שבה נשתמש בעמדה זו מתואר באיור 14. 

איור 14: מערכת הניסוי

איור 13: פרטי  הציוד הדרוש
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חלק א'

בחלק זה אתם נדרשים למדוד את אורך הגל של אור הלייזר. 

הרכיבו את המערכת המתוארת באיור 14 וענו על השאלות.

d מורכבת מפרמטרים של מערכת הניסוי שהרכבתם.. 1 L
xTλ = נוסחת יאנג 

רשמו אילו פרמטרים ניתן למדוד באופן ישיר בעזרת מערכת הניסוי.

עבור כל פרמטר רשמו כיצד תמדדו אותו תוך כדי הקפדה על שגיאת מדידה קטנה ככל האפשר.

פרטו בעזרת מדידת הפרמטרים שציינתם כיצד ניתן לחשב את אורך הגל.. 2

חשבו את אורך הגל של אור הלייזר בדרך שהצעתם לעיל.. 3

)כדי למדוד באופן מדויק, היעזרו בנייר המילימטרי המוצמד למסך הלבן(.

על ציין הלייזר מדבקה ובה רשום אורך הגל של אור הלייזר.. 4

חשבו מהו אחוז השגיאה שקיבלתם במדידת אורך הגל שביצעתם.

אם תרחיקו את המסך מהשקופית, האם יחול שינוי בתבנית האור המתקבלת על המסך?. 5

❒ תחילה ענו טרם ביצוע הרחקת השקופית. 	

❒ בצעו את השינוי.	

❒ רשמו מה משתנה/נותר ללא שינוי בתבנית האור המתקבלת על המסך.	

איזה פרמטר תוכלו לשנות בלי שיגרום לשינוי בתבנית האור המתקבלת על המסך?. 6

הסבירו את טענתכם.

נסו לשנות את הפרמטר שקבעתם וראו אם צדקתם בהשערתכם.

אם לא צדקתם, הסבירו מדוע טעיתם ומה למדתם מטעות זו.

חלק ב'

אחת "מחוויות" הילדות שלנו היא טיפול למניעת/הרחקת כינים מראשנו. לשם טיפול 

זה משתמשים במסרק בעל שיניים צפופות - מסרק כינים. 

שיניים  שני  בין  המרחק  מהו  לחשב  מנת  על  ההתאבכות  בתופעת  זה  בחלק  ניעזר 

סמוכות של המסרק. לשם כך אנא קראו את ההנחיות וענו על השאלות.

להשתמש  במקום  שהפעם  אלא   ,14 באיור  המתוארת  המערכת  את  שנית  הרכיבו 

בשקופית עם שני חריצים צרים, השתמשו במסרק, כסו את שיניו והשאירו שני חריצים 

בלבד, כמתואר באיור 15.

העבירו את אור הלייזר דרך החריצים של שיני המסרק והתבוננו בתבנית ההתאבכות . 7

המתקבלת על המסך.

מהו . 8 חשבו  יאנג,  נוסחת  ובעזרת  שקבילתם  הלייזר  אור  של  הגל  אורך  בעזרת 

איור 15: מסרק כינים כסריג עקיפההמרחק בין שני שיניים של המסרק.
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תחנה ב' - עקיפת אור מסדק רחב

מבוא

בפעילות זו תצרו בעזרת מערכת הניסוי תבנית עקיפה של אור לייזר מונוכרומטי העובר דרך סדק רחב. בחלק הראשון יהיה עליכם 

למצוא את אורך הגל של אור הלייזר ובחלק השני למצוא מהו עוביה של שערת אדם באמצעות תופעת העקיפה.

ציוד זהה לציוד הקודם אלא שהשקופית בעלת חריץ צר אחד והפעם מעריכים את העובי של שערת אדם.

חלק א'

בחלק זה אתם נדרשים למדוד את אורך הגל של אור הלייזר.

w מורכבת מפרמטרים של מערכת הניסוי שהרכבתם.. 1 L
xTλ = נוסחה עבור תבנית עקיפה 

רשמו אילו פרמטרים נוספים ניתן למדוד באופן ישיר בעזרת מערכת הניסוי.

עבור כל פרמטר רשמו כיצד תמדדו אותו תוך כדי הקפדה על שגיאת מדידה קטנה ככל האפשר.

פרטו בעזרת מדידת הפרמטרים שציינתם כיצד ניתן לחשב את אורך הגל.. 2

חשבו את אורך הגל של אור הלייזר בדרך שהצעתם לעיל.. 3

)כדי למדוד באופן מדויק, היעזרו בנייר המילימטרי המוצמד למסך הלבן(.

על ציין הלייזר מדבקה ובה רשום אורך הגל של אור הלייזר.. 4

חשבו מהו אחוז השגיאה במדידת אורך הגל שביצעתם.

אם תגדילו את אורך הגל שבו השתמשתם, האם יחול שינוי בתבנית האור המתקבלת על המסך?. 5

❒ תחילה ענו טרם ביצוע הרחקת השקופית. 	

❒ בצעו את השינוי - השתמשו בלייזר האדום.	

❒ רשמו מה משתנה/נותר ללא שינוי בתבנית האור המתקבלת על המסך.	

אם תקרבו את המסך מהשקופית בעלת הסדק הרחב, האם יחול שינוי בתבנית האור המתקבלת על המסך?. 6

❒ תחילה ענו טרם ביצוע קירוב המסך. 	

❒ בצעו את השינוי.	

❒ רשמו מה משתנה/נותר ללא שינוי בתבנית האור המתקבלת על המסך.	

חלק ב'

נניח והיינו רוצים למדוד מהו עובי שערת ראשנו )בהנחה שלכולנו עוד נשארה לפחות אחת...(. ברור לנו כי אין אנו יכולים להשתמש 

בסרגל. 

כדי לבצע מדידה זו נוכל להשתמש בתבנית העקיפה של אור הלייזר במערכת שלפנינו.
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ויציבה. היעזרו במסגרת המצורפת. )הדביקו את . 7 והדביקו אותה כך שתהיה מתוחה  בקשו ממתנדב/ת שערה אחת מראשם 

השערה כך שהיא תימצא במרכז המסגרת(.

העבירו את אור הלייזר דרך השערה וראו אם מתקבלת תבנית עקיפה על המסך.. 8

מה תוכלו להסיק לפני המדידה לגבי סדר הגודל של עובי השערה.. 9

בעזרת תבנית העקיפה על המסך חשבו מהו עוביה של השערה.. 10

נספח 2: משימות מלוות פעילויות בסדנה "טביעת האצבע של הטבע"

תחנה א' - איך נראה יסוד?

מבוא

בפעילות זו תיעזרו בספקטרומטר שנבנה מחומרים נגישים, ובעזרת מכשיר זה תוכלו לחקור אילו צבעים משתתפים בקרינה של 

מקורות אור שונים ולהשוות בין השונה והדומה עבור מקורות אלו והקשר בינם למודל האטום.

לפניכם על השולחן ובחדר מספר מקורות אור שונים.. 1

התבוננו דרך הספקטרומטר במקורות האור השונים ובצעו את המשימות והשאלות שבהמשך. 

מלאו את הטבלה שלהלן. בשורות הריקות ניתן להוסיף מקורות אור שונים הקיימים בכיתה ושברצונכם לצפות בהם.. 2

מקור אור
על  המתקבל  הספקטרום  את  תארו 

התקליטור ונראה דרך הספקטרומטר

שרטטו באופן איכותי את הספקטרום המתקבל 

על התקליטור ונראה דרך הספקטרומטר

נורת להט

נורת כספית

נורת ניאון

נורת פלואורסצנט

שמש

מסך מחשב

האם יש נקודות דמיון בין מקורות אור שונים? פרטו מהם ועבור אילו מקורות אור.. 3

האם יש נקודות שוני בין מקורות אור שונים? פרטו מהם ועבור אילו מקורות אור.. 4
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תחנה ב' - מסדר זיהוי ליסודות

מבוא

בתחנה זו יהיה עליכם לזהות יסודות המרכיבים ספקטרומים נתונים ולהתאים בין אורכי גל נתונים לספקטרום המתאים להם.

עקבו אחר ההוראות שבתחנה וענו על השאלות בדף פעילות זה.

רשמו מהם היסודות המרכיבים את הספקטרומים הבאים:

היסודות המרכיבים את הספקטרום

ספקטרום א'

ספקטרום ב'

ספקטרום ג'

תחנה ג' 

2 חבילות של כרטיסיות: כרטיסיות שבהן ספקטרומים שונים וכרטיסיות שבהן שם היסוד ואורכי הגל של ספקטרום  זו  במשימה 

היסוד.

עליכם לבצע התאמה בין הספקטרום לאורכי הגל ובכך לזהות כיצד נראה הספקטרום של כל יסוד במשימה זו.

את התשובות רשמו בטבלה הבאה:

שם היסודמספר הספקטרום

1

2

3

4

5

6

7

8

9

שם היסודמספר הספקטרום

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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נספח 3: משימות מלוות פעילויות בסדנה "דעיכה מתוקה"

דעיכה מתוקה

מבוא

פעילות זו היא אחת מהפעילות המתוקות שאנו מבצעים בלימודי הפיזיקה. כאשר אנו 

מציינים שהפעילות היא מתוקה, אנו מתכוונים לומר שניתן לאכול את מערכת הניסוי, 

אך אנא התאזרו בסבלנות עד לסוף הפעילות.

פעילות זו עוסקת בכמות הסוכריות שלא יתהפכו במהלך שפיכתן מכוס על משטח 

כתלות במספר ההטלות שאנו מבצעים.

ציוד

❒ חבילת סוכריות (על כל סוכריה מסומנת אות בצד אחד(.	

❒ כוס חד-פעמית.	

תיאור הפעילות

פתחו את חבילת הסוכריות שקיבלתם ומנו כמה סוכריות בחבילה.. 1

רשמו בטבלה המופיעה בהמשך הטופס.. 2

הכניסו את כל הסוכריות לתוך הכוס.. 3

שפכו את הסוכריות על משטח כלשהו. למשל, על דף נייר המונח על השולחן )זהירות שלא יתפזרו ויפלו על הרצפה...(.. 4

לסוכריות שמונחות כך שהאות מופיעה כלפי מעלה נקרא "סוכריות שלא התהפכו", ולאלו שהאות נמצאת למטה ולא ניתן 

לראותה , נקרא "סוכריות שהתהפכו".

הוציאו את הסוכריות ש"התהפכו" והניחו אותן בצד.. 5

מנו כמה סוכריות נותרו ש"לא התהפכו" ורשמו זאת בטבלה.. 6

החזירו את הסוכריות שלא התהפכו ונותרו על המשטח והחזירו אותן לכוס.. 7

חזרו על השלבים )3(-)5( עד שלא נותרו סוכריות בכוס.. 8

אם יש צורך להוסיף שורות בטבלה, עשו זאת.

)גם אם נותרה סוכריה אחת בלבד, יש לשפוך אותה מהכוס עד שהיא "התהפכה"....(.

טבלה מספר 1

מספר הפעמים ששפכתם 

את הסוכריות
012345678910

מספר הסוכריות שטרם 

התהפכו
0

ניתוח הממצאים

בכל פעם ששפכתם את הסוכריות על המשטח - חלקן התהפכו וחלקן לא.. 1

האם טרם הפיכת הכוס יכולתם לנבא אם סוכריה מסוימת תתהפך או לא? הסבירו.

האם לפי טבלת המדידות שקיבלתם קיים יחס ישר בין כמות הסוכריות שטרם התהפכו למספר ההטלות? הסבירו.. 2

שרטטו על גבי דף המשבצות המצורף גרף המתאר את כמות הסוכריות שלא התהפכו בשפיכתן מהכוס על המשטח כתלות . 3

במספר ההטלה.
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מסרו את טבלת הנתונים למורה ובהמשך תוכלו לצפות בתוצאות שהתקבלו לכלל הקבוצות.. 4

מהו לדעתכם היתרון באיסוף הנתונים של כל הכיתה על פני אלו של קבוצה אחת?. 5

בדעיכה רדיואקטיבית מגדירים "זמן מחצית חיים" כפרק הזמן שמחצית מכמות הגרעינים טרם התפרקו. . 6

כיצד תוכלו להגדיר "זמן מחצית חיים" בפעילות זו עבור התהפכות הסוכריות?

נניח שבתחילת הפעילות היו בכוס 800 סוכריות, כמה סוכריות שלא התהפכו לאחר 3 זמני "מחצית חיים" היו נותרות בכוס?. 7

נניח ובתחילת הפעילות היו בכוס 2000 סוכריות ולאחר מספר הטלות נותרו 125 סוכריות שטרם התהפכו. כמה זמני "מחצית . 8

חיים" עברו?

נסחו במילים שלכם כיצד הפעילות שזה עתה ביצעתם עשויה לתאר דעיכה רדיואקטיבית של גרעין כלשהו.. 9

התייחסו בתיאורכם לתפקיד שמשמשות הסוכריות, מה יש לדרוש מהסוכריות, ומה משמעות הטלת הכוס ושפיכת הסוכריות 

על המשטח.
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