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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פתח דבר
היום מושם דגש מיוחד על פיתוח חומרי למידה וגישות הוראה אשר יהפכו את לימודי הפיזיקה
לחוויה מהנה .מדובר על הוראה המשלבת משחקים ותחרויות ,המאפשרים לחדד וליישם את הידע
התאורטי הנלמד בכיתה ,וכן בניית מושגי יסוד תוך כדי התנסויות לא שגרתיות.
ביחידה זו מובאות  5פעילויות המאפשרות ליישם עקרונות פיזיקליים תוך כדי שימוש במשחק
ובתחרות .בכל פעילות מפורטים הן החלק הטכני והן החלק הדידקטי ומועלות הצעות לשילובם
בהוראה בכיתה ,ביריד מדעים או במשחק.
פעילויות אלה מתאימות לשיעורים של סוף סמסטר וסוף שנה ,להדגמות פעילות בפני תלמידים
העומדים בפני (או :תלמידים העומדים לבחור ...או :העומדים על סף בחירת וכו') בחירת מקצועות
מורחבים ולירידי מדעים.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות  :1שיגור של טיל אוויר לעבר מטרה

מציאת זווית השיגור של טיל אוויר לעבר מטרה

מטרת הפעילות
שילוב בהוראת הנושא

מכניקה
תנועה בשני ממדים (זריקה משופעת) ,החוק השלישי של ניוטון ,לחץ אוויר

שכבת גיל מומלצת

כיתות ט' ,י'  ,י"א

סוג הפעילות

בנייה ,חקר ,תחרות

משך הפעילות

שני שיעורים בני  45דקות

מבוא
במסגרת הפעילות תלמידים בונים טיל מים שאותו משגרים לעבר מטרה .על התלמידים למצוא את זווית
השיגור שתבטיח שהטיל יפגע במטרה במטרה תוך כדי יישום חוקי המכניקה.
הפעילות מבוססת על הפעילות "שיגור טיל מים" .את הפעילות של טיל מים לא ניתן לבצע בכיתה כיוון
שעוצמת הטיל גדולה מאוד (בגלל משקלו ומהירותו) .לטיל אוויר יתרונות רבים .הוא אינו "מלכלך"
(במים) ,ועוצמתו חלשה בהרבה ,ולכן ניתן לבצע את הפעילות בכיתה או במסדרון בית הספר ,אם כי
עדיף להפעילה בחצר ביה"ס.
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ציוד נדרש



בקבוק פלסטי (ריק) בנפח של  1.5ליטר (עדיף של משקה קל מוגז  -קולה ,ספרייט וכד')



פקק גומי המתאים לפתח הבקבוק



ונטיל ניפוח של כדור סל (סיכת ניפוח) הנעוץ במרכז הפקק ועובר לצדו השני .יש לדאוג שהחלק הדק
של הוונטיל יהיה בתוך הבקבוק – ראו איור  .1יש לנקב את הפקק במרכזו בעזרת מסמר (או לקדוח
חור קטן) ואז לנעוץ את הוונטיל דרך החור שנוצר.

איור 1
איור 1



משאבת אופניים או משאבת רגל לרכב המתחברות לוונטיל.



מטרה לטיל :חישוק בקוטר של כ 30-ס"מ וכליבה המאפשרת לאחוז בחישוק בגבהים שונים (ראו
איור  .)2לחלופין ניתן לקחת קרטון בגודל  1X1.5מ' ולעשות חור בקוטר של כ 30-ס"מ במרכזו .את
הקרטון ניתן להצמיד בעזרת אוחז לשני כני מעבדה שיקובעו לשולחן בעזרת כליבות (ראו תמונה .)3



צינור באורך של כחצי מטר ובקוטר של כ 10-ס"מ (גדול במקצת מקוטר הבקבוק) .ניתן להשתמש
בצינור אינסטלציה פלסטי ( 4צול) ,צינור מקרטון וכד'.
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תמונה33
תמונה
קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

איור 2

בניית המערכת והפעלתה
.1

בעזרת מסמר יש לחורר חור בתוך פקק הגומי  .את הוונטיל יש לדחוף לתוך החור  .יש להקפיד
שהוונטיל צא מעברו השני של הפקק (ראו תמונות .)5 ,4

תמונה 4
.2

תמונה 5

יש לחבר את הפקק (שבו נעוץ הוונטיל) בחוזקה לבקבוק הריק .כדאי להקפיד ולנעוץ את הפקק בעוצמה
זהה בכל פעם (עד כמה שהדבר אפשרי).

.3

יש לחבר את המשאבה לקצה הוונטיל .ניתן לחבר צינור גומי בין הוונטיל לבין למשאבה

.4

יש להציב את המטרה במרחק של כ 2-עד  3מטרים מהבקבוק.

.5

יש להכניס את הבקבוק לתוך הצינור  .יש להחזיק את הצינור ביד ולכוון אותו לכיוון המטרה בזווית
מתאימה כך שיפגע במטרה.

.6

יש לנפח בעזרת המשאבה עד להתנתקות הבקבוק מהפקק.

הפעלה בכיתה
את הפעילות ניתן להפעיל במספר דרכים:
 .1חקר זריקה זוויתית
 .2יישום במעבדה של משוואות תנועה בזריקה זוויתית
 .3תחרות בין הקבוצות השונות בכיתה על מספר גדול יותר של קליעות למטרה
 .4יריד מדעים – תלמידים מנסים לקלוע למטרה .התלמידים האחראים על מתקן זה ביריד ינחו את
התלמידים המתנסים כיצד לנצל את חוקי הפיזיקה.
בדרכים  1עד  4כדאי לחלק את הכיתה לקבוצות של  4-3תלמידים .כל קבוצה תמנה את המנפח.
באחריותה של כל קבוצה להחליט במשותף על זווית השיגור הנכונה שתבטיח שהטיל יפגע במטרה.
במקרה של תחרות בתוך הכיתה ,הקבוצה המנצחת היא זו שעלתה על הקבוצות האחרות במספר הקליעות
למטרה.
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הפיזיקה מאחורי הפעילות
בעת הניפוח המשאבה מזרימה אוויר לתוך הבקבוק .כתוצאה מכך עולה לחץ האוויר בבקבוק ומופעל כוח
על הפקק .כאשר הכוח הפועל על הפקק גדול מכוח החיכוך הסטטי בין הפקק לפיית בקבוק ,הפקק ניתק
ו"עף" לאחור ,ואילו הבקבוק מזנק קדימה.
אפשר לראות את שחרור הפקק כ"התפוצצות" ולנתחו הן מן ההיבטים של הכוחות הפועלים במערכת ושל
יישום החוק השלישי של ניוטון ,והן מצד העקרונות של שימור התנע הקווי בעת התפוצצות ,אם כי
האוויר הנפלט מהבקבוק מוסיף להפעיל עליו כוח גם לאחר הניתוק מהפקק.
יש להסב את תשומת לב התלמידים לעובדה שתנועת הטיל היא תנועה בשני ממדים.
על התלמידים לקבוע באיזו זווית כדאי לכוון את הבקבוק כדי לפגוע במטרה .התלמידים המתקדמים
יכולים לבצע חישובים על מנת לקבוע את זווית השיגור .אמנם קשה להניח שתלמידי כיתות ט' ו-י' אכן
יבצעו חישובים ,אך בהחלט ניתן לצפות שהם ישתמשו בטכניקות של ניסוי וטעייה תוך כדי הפעלת

שיקולים פיזיקליים כדי לשפר את הישגיהם בתחרות.

הערות דידקטיות
 במסגרת הפעילות ניתן להפעיל את האסטרטגיה של הוראת עמיתים .המורה יכול לבקש לפני שיגור
הטיל שהתלמידים יעריכו את זווית השיגור שתאפשר פגיעה במטרה ,ידונו בתוך הקבוצה ויבססו
את הצעותיהם על עקרונות פיזיקליים.
 במסגרת הפעילות ניתן להפעיל את אסטרטגיית ההוראה  .POEניתן לבקש מהתלמידים להעריך
בעזרת עקרונות פיזיקליים מה היא זווית הפגיעה במטרה .ניתן לערוך על כך סקר קצר בקרב
התלמידים .לאחר השיגור יסבירו התלמידים מדוע הטיל פגע או לא פגע במטרה בעזרת הזווית שבה
הציבו את צינור השיגור.
לסיכום הדיון הכיתתי ניתן להשתמש בסימולציות ברשת על מנת לבחון את המרחק האופקי שעובר
הטיל כפונקציה של זווית השיגור .דוגמה לסימולציה בעברית:
http://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_iw.html

רעיונות לחקר
המורים יכולים להרחיב את הפעילות ולהפכה לפעילות חקר .כל קבוצה תציע שאלת חקר שניתן לחקור
בעזרת המתקן .הקבוצה תתכנן את הפעילות בהתאם לשאלת החקר ותציג את ממצאיה במליאת הכיתה.
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דוגמאות לשאלות חקר
א .כיצד תלוי המרחק האופקי שהתיל עובר בזווית השיגור ביחס לקרקע?
התלמידים יבצעו מספר מדידות של המשתנה התלוי ,של המרחק האופקי שהטיל עובר לערכים שונים
של המשתנה הבלתי תלוי ושל זווית השיגור.
את המרחק האופקי שהטיל עבר ניתן למדוד בעזרת סרגל .את זווית השיגור ניתן למדוד בעזרת מד
זווית גדול (מד זווית המשמש במתמטיקה) או בעזרת חישוב הזווית באמצעות מדידת אורך צינור
השיגור ומדידת היטלו על הקרקע.
בפעילות זו יש להקפיד לבצע את הפעולות האלה:
.1

להציב את צינור השיגור באופן יציב על תמיכות.

.2

לנעוץ את הפקק בבקבוק על ידי הפעלת כוח דומה ככל האפשר.

התלמידים יציגו את תוצאות המדידות שלהם בעזרת טבלה וגרף מתאימים וינסו לנבא בעזרת הגרף
את המרחק האופקי שהיה מתקבל עבור זוויות שלא נמדדו בפועל.
ב .כיצד משפיע כוח נעיצת הפקק על המרחק האופקי של הטיל?
במקרה זה יש להקפיד על זווית שיגור קבועה .כדי למדוד את כוח נעיצת הפקק ניתן להשתמש במשקל
אדם (או במד כוח אחר היכול למדוד לפחות כ 300-ניוטון) ולנעוץ את הפקק בעזרת מד הכוח תוך כדי
מדידת הכוח המופעל על הפקק .התלמידים יבצעו מספר מדידות של המשתנה התלוי ,המרחק האופקי,
כתלות במשתנה הבלתי תלוי ,גודלו של כוח נעיצת הפקק.ויציגו את תוצאות המדידות שלהם בעזרת
טבלה וגרף מתאימים.

שאלות נוספות בעקבות הפעילות
 .1תארו את העקרונות בפיזיקה המאפשרים את תחילת תנועתו של הטיל.
 .2מהי הזווית שבה יש לשגר את הטיל כדי שהמרחק האופקי יהיה מקסימלי? הסבירו .בדקו את
תשובתכם.
 .3מדוע טווח הטיל גדל עבור אותה זווית שיגור ,כאשר ממלאים חלק ממנו במים? הסבירו.
חובה להקפיד על תנאי בטיחות מתאימים
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מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות :2מכונית המונעת באמצעות גומייה ובלון

מטרת הפעילות

בניית מערכת טכנולוגית המדגימה המרות אנרגיה ,המרת אנרגיה אלסטית לאנרגיית
תנועה.

הדגמת עקרון הפעולה של מנוע סילון.
שילוב בהוראת
הנושא
שכבת גיל מומלצת

מכניקה
המרות אנרגיה ,כוחות ,החוק השלישי של ניוטון

כיתה ט'

סוג הפעילות

בנייה ,משחק ,חקר

משך הפעילות

שני שיעורים

מבוא
במסגרת הפעילות התלמידים בונים מכונית המונעת באמצעות שתי מערכות הנעה :קפיץ ומנוע סילון.

ציוד נדרש
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 עבור בניית המכונית
א .קרטון ביצוע (או פוליגל) בגודל של  20X15ס"מ עם חלק חסר (חור) בגודל של  5X3ס"מ .ראו
החלק הצהוב באיור  .1קרטון הביצוע עם החור מיועד עבור מכונית ממונעת באמצעות גומייה או
קפיץ .עבור מכונית ממונעת באמצעות בלון  ,קרטון הביצוע הוא ללא חור .
ב .שני קשי שתייה
ג .שני שיפודים (מעץ)
ד.

ארבעה קרטוני ביצוע החתוכים בצורת עיגול בקוטר של כ 5-ס"מ אשר ישמשו כגלגלים .לחילופין
ניתן להשתמש בארבעה תקליטורים ובארבעה פקקי גומי בקוטר החור במרכז הCD-






קפיץ (בעל קבוע קפיץ קטן פחות מ  )10N/mאו גומייה
בלון
חוטים בעלי חוזק קריעה גבוה (כגון חוט רקמה ,חוט בנאים)
נייר דבק.

בניית המכונית ממונעת גומייה או קפיץ
 .1עבור מכונית המונעת באמצעות בלון יש להצמיד בעזרת נייר דבק את שני הקשים לרוחב קרטון
הביצוע כך שיבלוט  2מ''מ מכל צד של קרטון הביצוע (ראו תמונה .)1

תמונה 1
 .2עבור מכונית מונעת באמצעות גומייה יש להצמיד בעזרת נייר דבק את אחד הקשים (בשלמותו)
לרוחב קרטון הביצוע כך שיבלוט כ 2-מ"מ מכל צד של קרטון ביצוע .במידת הצורך ,יש לקצר את
הקשים.
 .3את הקש השני יש לחלק לשני חלקים שאורכו של כל אחד מהם  5ס"מ ולהצמידם בעזרת נייר הדבק
לרוחב קרטון הביצוע כך שכל קש יבלוט כ 2-מ''מ מעבר לקרטון ,כמודגם באיור .2
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

איור 2
 .4יש להכניס את שני השיפודים דרך הקשים ולהצמיד אליהם את הגלגלים תוך כדי חירור מרכז הגלגל
בעזרת השיפוד .לאחר הכנסת השיפודים( ,ראו איור .)3
אם משתמשים בתקליטור ,יש להכניס לתוך החור המרכזי פקק גומי ולנעוץ בתוכו את השיפוד.

איור 3

חיבור מערכת ההנעה והפעלתה
ניתן להתקין את שני אמצעי ההנעה על אותה המכונית.
חיבור אמצעי הנעה מסוג גומייה או קפיץ
 .1יש לקבע קצה אחד של הקפיץ בנקודה הרחוקה ביותר מציר ההנעה (השיפוד המעובה) .ניתן לחבר
הארכה של כ 5-ס''מ הבולטת מקצהו הקדמי של הרכב .ראו איור .3
.2

יש ללפף על ציר הגלגל – השיפוד המעובה ( -דרך החור בקרטון) חוט באורך של הקפיץ המתוח .את
קצהו השני של החוט יש לחבר לקצהו השני של קפיץ המתוח (ראו איור .)3
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .3כאשר ישוחרר הקפיץ ,הוא ימשוך את החוט ויגרום לסיבוב הציר ולהנעת הרכב.
הערה :אם הקפיץ יהיה חזק מדי ,הגלגל המסתובב יחליק על הרצפה ולא יקדם
את המכונית .במקרה כזה ניתן להוסיף משקולות מעל הגלגל המסתובב.
אם משתמשים בגומייה  ,יש לשחבר קצה אחד שח הגומייה לקצה קרטון הביצוע ואת הקצה השני יש
ללפף על השיפוד ממעובה בניר דבק (ראו איור .) 4

איור 4
חיבור אמצעי הנעה – מנוע סילוני
 .1יש לחבר לקצה הבלון פיסת קשית בעזרת נייר דבק.
 .2יש לחבר את הקשית היוצאת מהבלון אל הרכב בעזרת נייר דבק (ראו איורים  4ו .)5-חשוב להקפיד
שהקשית תבלוט מעבר לחלקו האחורי של הרכב.
 .3יש לנפח את הבלון דרך הקשית ולשחרר את הפייה.
כאשר תשוחרר הפייה ואוויר ייצא דרך הקשית ,ינוע הרכב קדימה (חוק שלישי).

איור 66
איור

איור 5
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מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הפעלה בכיתה
ניתן להניע את המכונית על ידי שני אמצעי ההנעה בו זמנית או להפעיל בכל פעם
אמצעי אחר.
כדאי לחלק את הכיתה לקבוצות של  4-3תלמידים .כל קבוצה תבנה מכונית אחת
ותרכיב לה את שני מתקני ההנעה .יש להגביל את זמן בניית המכונית ל 15-דקות.
לאחר סיום הבנייה ,ישגרו התלמידים את המכונית שבנו ויימדד המרחק שאליו
הגיעה המכונית עד שעצרה .בנוסף יימדד הזמן שארכה תנועתה .הקבוצה המנצחת היא זו שמכוניתה
הגיעה למרחק הגדול ביותר בזמן הקצר ביותר בכל הקטגוריות (שני אמצעי ההנעה בנפרד והאופן
המשולב).
בעת התחרות בין הקבוצות יש לדאוג שהקפיצים של כל קבוצה יהיו בעלי אותו קבוע ושקוטר הבלונים
זהה.

הפיזיקה מאחורי הפעילות
בשפת האנרגיה  -מתרחשת המרה של אנרגיה אלסטית (קפיץ מתוח ,בלון מנופח) לאנרגיית תנועה.
הנעה באמצעות קפיץ בלבד
הקפיץ מפעיל כוח משתנה על הציר (בעזרת החוט) וגורם לסיבובו .הציר מסובב את הגלגלים המחוברים
אליו .הגלגלים מפעילים כוח על הרצפה בכיוון מנוגד לכיוון התנועה .על פי החוק השלישי של ניוטון,
הרצפה מפעילה כוח שווה בגודלו ומנוגד בכיוונו על הגלגלים ,כלומר ,בכיוון תנועת המכונית .כוח זה הוא
כוח חיכוך סטטי והוא בעצם הכוח המניע את המכונית.
הנעה באמצעות בלון
על פי חוק השלישי של ניוטון ,האוויר נפלט מהבלון בכיוון אחד ,והמכונית נעה בכיוון הנגדי .במקרה זה
פועל על המכונית כוח חיכוך קינטי בכיוון מנוגד לכיוון תנועת המכונית שגורם לעצירתה.
כוחות החיכוך הקינטי בין הגלגלים לציר ובין הגלגלים לרצפה מאטים את תנועת המכונית וגורמים בסופו
של דבר לעצירתה.

הערות דידקטיות
בניית המכונית היא הזדמנות מצוינת לעבודת צוות ולשיתוף בידע.
 ניתן לערוך דיון עם התלמידים על השפעת החיכוך על המכונית בשני אמצעי ההנעה.
 ניתן הפעיל את אסטרטגיית ההוראה  POEולבקש מהתלמידים לשער אם במקרה של ההנעה הקפיצית,
קיים קשר בין משקל המכונית לבין יכולת ההנעה של הקפיץ .לאחר הניבוי מבצעים ניסוי שבו משנים
בכל פעם את משקל המכונית ,ע"י שינוי מסתה ,ודנים בתוצאות השינוי.
 במקביל להפעלת המכונית המורים יכולים לעשות גם שימוש בסימולציות מחשב ולבחון את חשיבות
החיכוך לקיום תנועה .לדוגמה:
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

http://phet.colorado.edu/en/simulation/forces-1d#translated-versions
 הפעילות מתאימה ליריד מדעים .תלמידים בונים את המכונית ומתחרים ביניהם במכונית שמגיעה
רחוק יותר .ניתן גם להציג ביריד מכוניות מוכנות ,והתלמידים יתחרו ביניהם על המכונית שמגיעה
רחוק יותר.

רעיונות לחקר
המורים יכולים להרחיב את הפעילות ולהפכה לפעילות חקר .כל קבוצה תציע שאלת חקר שניתן לחקור
בעזרת המכונית .הקבוצה תתכנן את הפעילות בהתאם לשאלת החקר ותציג את ממצאיה במליאת
הכיתה.
שאלות חקר אפשריות
 .1כיצד משפיע השינוי במידת הניפוח של הבלון על טווח הנסיעה של המכונית? את מידת הניפוח של
הבלון ניתן לייצג ע"י קוטר הבלון .התלמידים יערכו מספר מדידות שבהן הם קובעים את ערכו של
המשתנה הבלתי תלוי ,קוטר הבלון ,ומודדים את המשתנה התלוי ,טווח הנסיעה המתאים של
המכונית .את תוצאות המדידות יציגו התלמידים ע"י טבלה וגרף מתאימים.
 .2כיצד תלוי טווח הנסיעה של המכונית במידת המתיחה של הקפיץ? את מידת המתיחות של הקפיץ ניתן
להציג ע"י אורכו ההתחלתי של הקפיץ או מידת ההתארכות ההתחלתית שלו ממצבו הרפוי.
התלמידים ישנו מספר פעמים את המשתנה הבלתי תלוי בניסוי ,ימדדו את המשתנה התלוי ויציגו את
תוצאות המדידות בעזרת טבלה וגרף מתאימים.
 .3האם שילוב שני אמצעי ההנעה בו זמנית מקדם את המכונית לטווח שהוא סכום הטווחים של כל
אמצעי הנעה בנפרד? יש לדאוג שלכל אורך המדידות הבלון ינופח לאותו קוטר והקפיץ יימתח לאותו
אורך.

שאלות לדיון בכיתה
 .1כאשר הקפיץ המניע בעל קבוע קפיץ גדול יחסית ,הוא עלול לגרום לגלגלים להחליק על הכביש
והמכונית כמעט ולא תנוע .כיצד ניתן לפתור בעיה זו? הסבירו.
 .2בהסבר למעלה נטען כי החיכוך יוצר את התנועה במקרה של ההנעה הקפיצית ,ואילו במקרה של ההנעה
הסילונית (בלון) ,הוא בכיוון מנוגד לכיוון התנועה לאורך כל הדרך .הסבירו את ההבדל.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות  :3מד יציבות

מטרת הפעילות
שילוב בהוראת
הנושא
שכבת גיל מומלצת

הבנת המושגים חיבור בטור /במקביל ,מעגל פתוח  /מעגל סגור במעגלי זרם תוך
כדי משחק
חשמל
מעגלי זרם ,חיבור בטור ובמקביל ,מעגל פתוח ומעגל סגור ,תרגול מעגלים
חשמליים
כיתה ט'

סוג הפעילות

בנייה ,משחק ,חקר

משך הפעילות

שני שיעורים

מבוא
במסגרת הפעילות התלמידים בונים מעגל חשמלי הכולל :סוללה ,נורה ,זמזם ,מפסק .הנורה והזמזם
מחוברים במקביל זה לזה ,ובנקודה לאורך המעגל מחברים שני כבלי נחושת ,כך שאם יהיה מגע בין שני
הכבלים המעגל נסגר והנורה נדלקת והזמזם מתחיל לזמזם .צורתו של אחד מכבלי הנחושת היא טבעת,
והאחר הוא ישר.
לאחר בניית המעגל ניתן לשחק ולבחון את יציבות היד של המתחרים .לשם כך יש להעביר את הטבעת
לאורך כבל נחושת בלי שהטבעת תיגע בכבל .במקרה שמתקיים מגע בין הטבעת לכבל ("יד לא יציבה"),
נדלקת הנורה ומופעל הזמזם .מספר הפעמים שנורה נדלקת והזמזם מופעל הוא המדד ליציבות היד.
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בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

ציוד נדרש

 חוט נחושת קשיח באורך של כמטר וחצי
 בית סוללות ו 3-סוללות ( 4.5וולט)
 זמזם המתאים ל 4.5-וולט
 נורה ( 3.8וולט)
 מפסק
 8 חוטי תיל .

בניית המערכת
 .1יש לחתוך את כבל הנחושת ליחידה באורך מטר (כבל א') וליחידה באורך כחצי מטר (כבל ב').
 .2יש לחבר לקצה אחד של כבל א' חוט תיל (עדיף להלחים).
 .3יש לחבר לקצה אחד של כבל ב' חוט תיל (עדיף להלחים) .ראו איור .1
 .4יש לכופף את כבל ב' באופן כזה שבקצה אחד שלו ניתן יהיה לאחוז בו ,ובקצה האחר יש ליצור טבעת
קטנה (ראו איור  .)1קוטר הטבעת קובע את רגישות המכשיר :ככל שקוטר הטבעת קטן יותר ,כך יהיה
קשה יותר להעביר את הטבעת דרך כבל א' .כדאי ליצור תחילה טבעת בקוטר של  2ס"מ ולהקטינה
במהלך הפעילות.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

איור 1

 .5יש לקבע את כבל א' (אפשר להשתמש בכליבה או דומה) .כדאי להתחיל עם כבל ישר ,אך בהמשך ניתן
לכופף אותו וליצור צורות שונות בהתאם למשחק מאתגר יותר.
 .6יש לחבר את המעגל באיור .2

כבל א

איור2 2
איור

תמונה 3
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הפעלה בכיתה
כדאי לחלק את הכיתה לקבוצות של  3-2תלמידים .כל קבוצה תבנה מד יציבות .יש להגביל את זמן בניית
המתקן ל 15-דקות .לאחר סיום הבנייה יתאמנו התלמידים למשך כמה דקות.
לאחר מכן תשלח כל קבוצה מתמודד אחד שיתחרה במועמדים מהקבוצות האחרות .בסופו של התהליך
יוכרז המנצח הכיתתי.
בכל פעם שמפעילים את מד היציבות:
 .1יש לוודא שהמפסק הוא במצב שבו הוא פותח את המעגל (הזרם אינו עובר במידה שהטבעת נוגעת בכבל
א').
 .2תלמידים מתנדבים יאחזו בכבל ב' (ב"ידית האחיזה") וישחילו את הטבעת על כבל א'.
 .3כשהתלמידשאינו אוחז בכבל ב' יהיה מוכן ,הוא יסגור את המעגל החשמלי בעזרת המפסק ,ויניע את
הטבעת על כבל א' מקצהו האחד לקצהו האחר ובחזרה.
 .4אם הופעלו הזמזם והנורה  -התלמיד נפסל (נוצר מגע בין כבל א' לכבל ב').
 .5אם התלמיד הצליח ,הוא עובר לשלב הבא :בשלב הבא מקטינים את הטבעת בכבל ב ,משנים את צורתו
של כבל א' לצורה מורכבת יותר או מבצעים את שתי הפעולות.

הערות דידקטיות
 מומלץ לנתח את המעגל החשמלי עם התלמידים לפני חיבורו.
 ניתן לבקש מהתלמידים לתכן את המעגל חשמלי שבעזרתו ניתן לבצע את המשימה.
 הפעילות מתאימה ליריד מדעים.
 פעילות מסוג זה מאפשרת לתלמידים לעבוד בצוות ולחלוק את הידע ביניהם (הוראת עמיתים).
 ניתן לבקש מהתלמידים לשער מה יקרה לעוצמת ההארה של הנורה ולעוצמת הזמזום של הזמזם
במקרה של חיבור בטור של הנורה לזמזם ,בהשוואה לחיבור במקביל .בשלב שני התלמידים יבנו את
המעגל המתאים ויבדקו את השערתם ( .)POEגם כאן ניתן לעשות שימוש בסימולציות מחשב
( . http://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/iwיש לבחור ערכת בניית מעגל זרם
ישיר בלבד) ולבחון את השפעת אופן חיבור המעגל החשמלי על עוצמת הפעלת רכיביו.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הפיזיקה שמאחורי הפעילות
המעגל משלב חיבור מקביל של זמזם ונורה .כאשר יש נתק בין כבל א' לכבל ב'  -המעגל פתוח .כאשר נוצר
מגע ביניהם ,המעגל נסגר ,והנורה והזמזם מופעלים.
בשפת האנרגיה  -מתרחשת המרה של אנרגיה חשמלית לאנרגיה של אור ,חום וקול.

רעיונות להרחבת הפעילות
חקירת עוצמת הצליל של הזמזם ועוצמת האור של הנורה כתלות בסוג החיבור – פעם הנורה והזמזם
מחוברים בטור ,ופעם במקביל.

שאלות לדיון בכיתה
 .1חשבו את הזרם היוצא מהסוללה אם ידוע כי התנגדות הנורה היא  15Ωוהתנגדות הזמזם  ,30Ωומתח
הסוללה הוא  .3Vמה יהיה הזרם במעגל כאשר הנורה והזמזם יחוברו בטור?
 .2מתי תצפו לזרם גדול יותר ביציאה מהסוללה ,כאשר ייסגר המעגל בקצהו הקרוב של כבל א' (קרוב
לחוט החיבור) או בקצהו הרחוק? הסבירו .קחו אמפרמטר ובדקו אם צדקתם.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות  :4בניית סירה המונעת על ידי נר ומפרש

מטרת הפעילות

הדגמת מערכת הנעה מבוססת אנרגית חום
מכניקה

שילוב בהוראת הנושא

התפשטות גז בחום ,כוחות,
החוק השלישי של ניוטון

שכבת גיל מומלצת

כיתות ט' ,י' ,י''א'

סוג הפעילות

בנייה ,משחק ,חקר

משך הפעילות

שני שיעורים

מבוא
במסגרת הפעילות יבנו התלמידים סירת מפרש המונעת על ידי אנרגיית החום של נר .התלמידים יכולים
להתנסות בבניית סירות בעלות מפרשים שונים וזוויות שונות ולחקור את הקשר בין צורת המפרש לבין
מהירות הסירה ואת הקשר בין זווית המפרש למהירותה.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

ציוד נדרש

 פיסת קלקר או קרטוןביצוע בעובי של כ 1/2 -ס"מ בגודל של  5X10ס"מ
 נר לחימום אוכל
 נייר אלומיניום עבה (תחתית של תבנית אפייה) בגודל של  20X10ס"מ
 נייר דבק
 אמבט (או גיגית) מים המונח במקום ללא רוח.

בניית הסירה והמפרש
 .1שרטטו על פיסת הקלקר את צורת בסיס הסירה כך שהיא מחודדת מלפנים ומאחור (ראו איור )1
וחתכו את פיסת הקלקר בהתאם לשרטוט.
יש להצמיד את פיסת נייר האלומיניום בחלקו לגוף הסירה ,ובחלקו האחר יהיה מקופל בזווית של 45
מעלות ביחס לגוף הסירה ("המפרש") .ראו באיור .2
 .2יש להניח את הנר סמוך לבסיס המפרש .ראו איור .3

איור 3

איור 2

איור 1

21

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .3יש להניח את הסירה באמבט באזור חסר רוח.
 .4לאחר שהסירה צפה במים ללא תנועה ,יש להדליק את הנר.
 .5לאחר זמן מה תתחיל הסירה לנוע.

הפיזיקה מאחורי הפעילות
האוויר בסביבת הנר הבוער מתחמם ומתחיל להתפשט .כתוצאה מהחימום האנרגיה הקינטית של חלקיקי
האוויר גדלה .חלקיקים רבים עולים למעלה ,פוגעים במפרש המשופע ומפעילים עליו כוח .התוצאה של
אינטראקציית החלקיקים העולים עם המפרש היא שהסירה נעה קדימה כתוצאה מהכוח שחלקיקי
האוויר הפעילו עליה וחלקיקי האוויר מוסטים אחורה  -החוק השלישי של ניוטון.

הפעלה בכיתה
 ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות של  4-3תלמידים .כל קבוצה בונה את הסירה שלה ,והקבוצות
מתחרות זו בזו על תואר הסירה המהירה ביותר.
 ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות ולבקש מכל קבוצה לפני תחילת הבנייה לשער ולנמק את השערתם
(:(POE
מה יקרה לסירת המפרש ברגע שנדליק את הנר?
באיזה כיוון תתחיל לנוע?
מה מקור הכוח המניע את הסירה?
לאחר מכן יבנו התלמידים את הסירה ויבדקו את נכונות השערתם .אם השערת הקבוצה שגויה,
התלמידים מתבקשים ליישב את הסתירה.
דוגמאות לשאלות חקר

 .1כיצד משפיע גודל המפרש על מהירות הסירה? ניתן לבנות מפרשים בגודל שונה ולמדוד את מהירותה
הממוצעת של הסירה .את המהירות ניתן למדוד על ידי מדידת הזמן ש נדרש כדי שהסירה תעבור מרחק
שנקבע מראש.
 .2כיצד תלויה מהירות הסירה בזווית ההטיה של המפרש? ניתן לכופף את המפרש בזוויות שונות ולבדוק
את מהירות הסירה כפונקציה של זוויות אלה .את המהירות ניתן למדוד על ידי מדידת הזמן שנדרש כדי
שהסירה תעבור מרחק שנקבע מראש .את הזווית ניתן למדוד בעזרת מד זווית (או סרגל  -ע"י מדידת
צלעות וחישוב טריגונומטרי).
 .3השפעת עוצמת הלהבה על מהירות הסירה :ניתן להשתמש בנר בעל מסה דומה אך עם פתיל עבה יותר.
עובי הפתיל קובע את עוצמת הלהבה .עבור כל עובי פתיל ניתן למדוד את מהירות הסירה .את המהירות
ניתן למדוד על ידי מדידת הזמן שנדרש כדי שהסירה תעבור מרחק שנקבע מראש .את עובי הפתיל ניתן
למדוד בקליבר.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .4כיצד משפיע מספר הנרות (הנרות זהים) על מהירות הסירה? את המהירות ניתן למדוד על ידי מדידת
הזמן שנדרש כדי שהסירה תעבור מרחק קבוע מראש.
 .5האם וכיצד משפיעה צורת הסירה על מהירותה? ניתן לבחון צורות שונות של סירות בעלות מסות זהות
עם אותו אמצעי הנעה .את המהירות ניתן למדוד על ידי מדידת הזמן שנדרש כדי שהסירה תעבור מרחק
שנקבע מראש.

שאלות לדיון בכיתה
 .1נניח שהמערכת של הגיגית עם הסירה והנר מצויה בתיבת זכוכית שהוצא ממנה כל האוויר .האם
הסירה תנוע בעת הדלקת הנר? הסבירו.
 .2האם ניתן לחזור על הניסוי ולקבל אותן תוצאות? כן/לא .הסבירו את תשובתכם.
 .3מהי הזווית האופטימלית שבה יש להציב את המפרש על מנת שהסירה תשוט במהירות המקסימלית?
הראו זאת בחישוב.
 .4מדוע חשוב לבצע את הפעילות במקום ללא רוח כלל?
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות " :5תפוסו לכם קרן"

מטרת הפעילות
שילוב בהוראת הנושא
שכבת גיל מומלצת

הדגמת סיב אופטי במים

אופטיקה גאומטרית
שבירה ,החזרה גמורה
כיתה י',י"א  ,י"ב

סוג הפעילות

בנייה ,הדגמה של סיב אופטי

משך הפעילות

שני שיעורים

מבוא
במסגרת הפעילות בונים סיב אופטי ממים הזורמים מנקב בבקבוק פלסטיק ,כאשר מאחורי הבקבוק ניצב
פנס לייזר מכוון אל הנקב שממנו זורמים המים .אפשר לראות שקרן הלייזר נלכדת בזרם המים ומדגימה
את תופעת החזרה הגמורה.
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ציוד נדרש

 פנס לייזר אדום
 בקבוק משקה קל שקוף בנפח  1.5ליטר (לפחות)
 אמבט
 מים
 לחירור הבקבוק (לא מופיע בתצלום) :גזייה ,מסמר בקוטר של כ 3-מ"מ ,פלייר לאחיזת המסמר
(המלובן)
 כן מעבדה עם כליבה (אופציונאלי )
 צינור פלסטיק באורך של כ 2-מטר (אופציונאלי)

הרכבת המערכת
 .1יש לאחוז את המסמר בעזרת הפלייר ולחמם את קצהו המחודד מעל להבת הגזייה.
 .2לאחר שקצה המסמר הופך אדום ,יש לנקב בעזרתו את הבקבוק בצדו ,בחלקו התחתון ,ראו איור .1
יש לדאוג שהנקב שנוצר הוא עגול וחלק ככל הניתן.
 .3יש להניח את הבקבוק על שולחן ולהניח מתחת לשולחן את האמבט (ראו איור .)1
 .4יש להעמיד את הלייזר מאחורי הבקבוק  ,על הכן בגובה החור בבקבוק.
 .5יש להניח מסך מול הבקבוק.
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איור 1

מהלך הפעילות
 .1יש למלא את הבקבוק במים ולהניח להם לזלוג דרך הנקב כך שתיווצר קשת של מים מהבקבוק אל
האמבט שמתחתיו (ראו איור .)1
 .2כדאי לחבר אל הברז והבקבוק את צינור הפלסטיק שיכניס מים בדיוק באותו הקצב שבו הבקבוק
מתרוקן .פעולה זו תגרום לקשת המים היוצאת מחור הבקבוק להיות קבועה .לחילופין ניתן למזוג
מים לבקבוק בעזרת משפך.
 .3יש להדליק את הלייזר (ראו איור .)1
 .4יש לשנות את זוויות הפגיעה של הקרן בחור ולבחון מתי הקרן נלכדת בזרם מים.

הפיזיקה מאחורי הפעילות
המים היוצאים מהבקבוק מהווים למעשה סיב אופטי שמקדם השבירה שלו גדל יותר מאשר מקדם
השבירה של האוויר מסביב .כאשר חודרת קרן האור בזווית שהיא גדולה מהזווית הקריטית ,הקרן נלכדת
ומופיעה באמבט המנקז את המים .ראוי להדגיש שהחישוב מצביע על כך שטווח זוויות הפגיעה בנוזל יכול
להיות גדול יחסית.

הערות דידקטיות
פעילות זאת מתאימה ליריד מדעים ,בתנאי ויש אפשרות למלא את הבקבוק במים.

רעיונות להרחבת הפעילות
 .1למצוא את הזווית הקריטית ללכידת הקרן על ידי חישוב זווית פגיעת קרן הלייזר בבקבוק באמצעות
מדידת מרחק הלייזר מהבקבוק וגובהו מעל נקודת פגיעת הקרן בבקבוק.
 .2לבדוק אם לכידת הקרן תלויה בצורת הקשת עבור מיקום קבוע של הלייזר?
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מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

שאלות
 .1האם צבע הלייזר יכול להשפיע על זווית לכידת הקרן ע"י זרם המים? הסבירו.
 .2מדוע חשוב שבמהלך ביצוע המשימה יוכנסו לבקבוק מים השווים בנפחם לנפח המים היוצאים מהחור?
הסבירו.
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פעילות  :6דמויות בלשכה אפלה

מטרת הפעילות
שילוב בהוראת
הנושא
שכבת גיל מומלצת

בניית לשכה אפלה ובחינת הדמויות הנוצרות

אופטיקה גאומטרית ,מהלך קרני אור ,דמות ממשית ,מבוא
לעדשות

כיתה י' ,י"א  ,י"ב

סוג הפעילות

בנייה ,ניסוי

משך הפעילות

שני שיעורים של  45דקות

מבוא
במסגרת הפעילות בונים מצלמת נקב (לשכה אפלה) ,היוצרת דמות ממשית על מסך .בעזרת מדידת קוטר
הדמות ומרחקה מהנקב ,וכן בעזרת ידיעת מרחק השמש מכדור הארץ ,ניתן לחשב את קוטר השמש .ניתן
לחילופין להשתמש בקוטר השמש כנתון ולחשב את מרחק השמש מכדור הארץ.
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ציוד נדרש



שתי חתיכות בריסטול שחור בגודל של  44X44ס"מ כל אחת .יש להקפיד ולהשתמש בבריסטול
בצבע שחור (למנוע החזרה פנימית) .חתיכה אחת תיקרא בריסטול א'' והשנייה  -בריסטול ב'.



ריבוע בגודל של  15X15ס"מ של נייר חצי שקוף (נייר חצי שקוף  ,נייר פרגמנט).



שלושה ריבועים של רדיד אלומיניום (המכונה "נייר כסף") בגודל של  15X15ס"מ .רצוי
להשתמש ברדיד עבה ככל שאפשר.



סיכה בקוטר  1מ"מ



מסמרים בקוטר של  4-3מ''מ.



נייר דבק שקוף ומספריים.



סרגל נייר (רצועת נייר שעליה משורטטים קווי מידה) ברוחב  1.5ס"מ ובאורך  54ס"מ.
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הרכבת המערכת
 .1יש לגלגל את בריסטול א' לגליל א' בקוטר של  9-7ס"מ ומדביקים אותו בעזרת נייר הדבק (ראו איור
בעמוד הבא) .יש להקפיד ככל שניתן שיתקבל גליל עם שני בסיסים בעלי אותו קוטר (ולא בצורת חרוט
– מה שיקשה מאוד על הכנסת הגליל השני לתוכו) (ראו תמונה .)1
 .2יש לגלגל את בריסטול ב' מסביב בריסטול א' ולהדביק אותו כך שיוכל להחליק על פני גליל א' קדימה
ואחורה עם חיכוך מסוים( .שני הגלילים צריכים לנוע זה בתוך זה).

תמונה 1
 .3יש להצמיד את אחד מריבועי רדיד האלומיניום לאחד מקצות גליל ב' (הגליל בקוטר הגדול יותר)
בעזרת נייר דבק (ראו תמונה  2ואיור .)3
 .4יש להצמיד את נייר הפרגמנט לאחד מקצות גליל א' (הגליל בקוטר הקטן יותר) בעזרת נייר דבק (ראו
איור).

תמונה 2
איור 3
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בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
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 .5יש להצמיד את סרט המדידה על גליל א' לאורכו ,מצדו החיצוני (ראו תמונה .)4

תמונה 4
 .6יש לנקב את רדיד האלומיניום באמצע בעזרת הסיכה (קוטר  1מ"מ) (ראו תמונות  5ו.)6 -

תמונה 5

תמונה 6

מהלך הפעילות
 .1מכניסים את גליל א לתוך גליל ב עד הסוף ומושכים אותו  14ס"מ החוצה (ראו לפי סרט המדידה).
מסתכלים לתוך הגליל הפנימי (ראו איור ,)1מכוונים אותו אל מקור אור בחדר (נורה פלורוסנטית
עדיפה) .דמות הנורה אמורה להופיע על נייר הפרגמנט .אם מושכים את גליל ב החוצה – דמות הנורה
אמורה לגדול.

 .2יש להחליף את רדיד האלומיניום ברדיד השני ולנקבו בעזרת מסמר שקוטרו גדול מהסיכה (כ 3-מ"מ),
ולצפות באותו מקור האור שבו צפיתם בסעיף .1
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בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הפיזיקה מאחורי הפעילות
קרני האור העוברים דרך הנקב יוצרים דמות ממשית והפוכה על נייר הפרגמנט (המסך) .גודל הדמות
הנוצרת ע"י קרני האור ובהירותה נקבעים על פי המרחק בין הנקב למסך .ככל שקוטר הנקב גדול יותר,
כך עוברות דרכו יותר קרני אור ,ולכן הדמות הממשית המתקבלת תהיה בהירה יותר ,אך מנגד  -גם
מטושטשת יותר .יש לצרף כאן מהלך קרניים לשני המקרים כדי להראות את ההבדל ביצירת הדמות וגם
כדי להראות שהדמות הפוכה.

הערות דידקטיות


את הפעילות ניתן לשבץ ברצף ההוראה ,באחד ההקשרים האלה:
 .1כמבוא להוראת נושא העדשות .במקרה זה יש לבצע את הפעילות עם הנקב ,ורק אחרי הוראת
נושא העדשות ,יש לבצע את החלק הנוגע לעדשות.
 .2בסיום פרק העדשות.



פעילות זאת מתאימה ליריד מדעים.



הפעילות מתאימה לעבודה בקבוצות של שני תלמידים.

רעיונות להרחבת הפעילות
 .1ניתן להוסיף נקב לרדיד האלומיניום ולבחון את היווצרות שתי הדמויות בהגדלות שונות.
 .2ניתן להדביק עדשה מרכזת במקום רדיד האלומיניום ולבחון את ההבדל בין מעבר האור דרך נקב לבין
מעבר האור דרך עדשה מבחינת חדות התמונה ,יכולת הגדלת הדמות ובהירותה.
 .3ניתן לצייר על נייר הפרגמנט ,לפני הדבקתו ,ציר אנכי שעליו משורטטים קווי מדידה במרחקים של 5
מ''מ .באמצעות הציר הזה ניתן למדוד את גובה הדמות הנוצרת במעבר האור דרך חריר ולחקור את
הקשר בין גובה הדמות לבין המרחק של המסך מן החריר (ראו דף עבודה לתלמידים).

שאלות לדיון
 .4בניתם לשכה אפלה עם "זום" המאפשר על-ידי הזזת הגלילים לשנות את גודל הדמות הנוצרת .האם
קיים הבדל כלשהו בבהירות הדמות כאשר מגדילים אותה? הסבירו באמצעות שרטוט מהלך קרניים.
 .5האם הדמות משתנה כאשר השתמשתם בנקב גדול יותר? אם כן ,מה הם השינויים? הסבירו
באמצעות שרטוט.
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היווצרות דמות בלשכה אפלה
דף עבודה לתלמידים
 .1הציבו נורה קטנה (או מקור אור אחר) לפני הנקב וכבו כל אור אחר.
א .האם נוצרת דמות של הנורה על המסך? אם כן – תארו כיצד נראית הדמות :האם היא ישרה או
הפוכה?
ב .האם היא מוגדלת או מוקטנת ביחס למקור האור?
ג .האם הדמות ממשית או מדומה?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 .2הרחיקו את המסך מהנקבבלי לשנות את מקום הנורה .מה קורה לגודל הדמות?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 .3מדדו את גובה הדמות ורשמו:
גובה הדמות הוא ___ ס"מ.
 .4מדדו את המרחק בין הדמות לבין הנקב ורשמו:
המרחק בין הדמות לבין הנקב הוא ___ ס"מ.
 .5מדדו את המרחק בין הנורה לבין הנקב ורשמו:
המרחק בין הנורה לבין הנקב הוא ___ ס"מ.
 .6מדדו כמה פעמים את גובה הדמות עבור מרחקים שונים של הדמות מהנקב.
רשמו את התוצאות בטבלה:

מרחק המסך מהנקב )(cm
גובה הדמות )(cm
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 .7שרטטו גרף של גובה הדמות (הציר האנכי) כתלות במרחק המסך מהנקב (הציר האופקי).
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

ניתוח ממצאי הניסוי
 .1שרטטו תרשים איכותי המתאר את מקור האור ,הנקב ,המסך ,הדמות המתקבלת ומהלכן של שתי
קרניים העוברות דרך הנקב ומגיעות למסך .קרן אחת יוצאת מראש הנר והאחרת מבסיס הנר.
 .2הוכיחו (בעזרת מהלכי קרניים ושיקולים גאומטריים) את הקשר :
 xהמרחק בין הדמות על המסך לנקב=גובה דמות הנורה.
השוו את התוצאה שקיבלתם לגובה הדמות שמדדתם בצורה ישירה.
 .3בהסתמך על הגרף שהתקבל ,ענו על השאלות האלה:
א.

מהו הקשר בין גובה הדמות לבין מרחק המסך מהנקב?

ב.

האם הקשר הזה תואם את הקשר שהוכחת בסעיף ?8

ג.

האם בעזרת הגרף ניתן לנבא מה יהיה גובה הדמות לכל מרחק בין המסך לנקב?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 .4מצאו את גובה הנורה בשלוש הדרכים המצוינות בהמשך .השוו בין הערכים שקיבלתם בשלוש
הדרכים .הסבירו באיזו דרך רצוי להשתמש על מנת לקבל את התשובה המדויקת ביותר.
א .בעזרת הנוסחה שהוכחתם בסעיף  8ומדידות שביצעתם בסעיפים .5-3
ב .מדידה ישירה של גובה הדמות.
ג.

בעזרת הגרף ששרטטתם.

 .5מה לדעתכם יקרה לדמות על המסך אם נוסיף עוד נקב ליד הנקב הקיים? נמקו.
הסבירו בעזרת שרטוט קרניים היוצאות מראש הנורה ומבסיס הנורה ועוברות דרך שני הנקבים.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 .6כיצד תשתנה הדמות אם נגדיל את קוטר הנקב? נמקו.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות  :7מדידת קוטר השמש או הירח
מטרת הפעילות
שילוב בהוראת
הנושא
שכבת גיל מומלצת

שימוש בלשכה אפלה למדידת קוטר השמש או
הירח

אופטיקה גאומטרית ,מהלך קרני אור ,דמות
ממשית

כיתה י' ,י"א  ,י"ב

סוג הפעילות

בנייה ,מדידה של גודל אסטרונומי

משך הפעילות

שני שיעורים של  45דקות

מבוא
מטרת הפעילות היא מדידת קוטר השמש או הירח.
במסגרת הפעילות בונים מצלמת נקב (לשכה אפלה) ,היוצרת את דמותה הממשית של השמש או הירח על
מסך .בעזרת מדידת קוטר הדמות ומרחקה מהנקב ,וכן בעזרת ידיעת מרחק השמש מכדור הארץ ,ניתן
לחשב את קוטר השמש .ניתן לחילופין להשתמש בקוטר השמש כנתון ולחשב את מרחק השמש מכדור
הארץ.

ציוד נדרש
 נייר לבן בגודל גיליון  A4המשמש במסך
 קרטון ביצוע או קפא בגודל  100*100ס"מ
 רדיד אלומיניום ("נייר כסף") בגודל  20x20ס''מ (רצוי מהסוג העבה יותר)
 נייר דבק
 שלוש סיכות בעוביים של  1מ"מ 2 ,מ"מ ,ו 3-מ"מ (ניתן להשתמש גם במסמרים דקים בקטרים הנ"ל)
 סרגל
 סרט מדידה (לפחות  1מטר).

הרכבת המערכת
 .1יש ליצור חור במרכז הקרטון בקוטר של  2*2ס"מ
 .2יש לחתוך את רדיד האלומיניום ל 3-ריבועים בגודל  5*5ס"מ
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .3יש להצמיד את אחד מריבועי הרדיד לחור בקרטון בעזרת נייר דבק
 .4יש לנקב את רדיד האלומיניום בעזרת הסיכה העבה יותר (קוטר  3מ"מ).

מהלך הפעילות
 .1החזיקו את הקרטון במקום מואר ישירות ע"י השמש ,כך שהוא מאונך לקרני השמש או הירח
(ראו איור  –1השמש נמצאת בצד שמאל).
 .2החזיקו את המסך בצורה מקבילה לקרטון במרחק של  1מטר בדיוק מהקרטון.
 .3מדדו את קוטר דמות השמש הנוצרת על המסך.
 .4החליפו את רדיד האלומיניום בחדש.
 .5חזרו על שלבים  ,3-1אך הפעם נקבו את נייר האלומיניום בסיכה שעוביה  2מ"מ.
 .6החליפו שוב את נייר האלומיניום.
 .7חזרו שוב על שלבים  ,3-1אך הפעם נקבו את נייר האלומיניום בסיכה שעוביה  1מ"מ.
 .8פתחו נוסחה לחישוב קוטר השמש בעזרת הגדלים שמדדתם ובעזרת מרחק השמש מכדור הארץ.

איור 1

הפיזיקה מאחורי הפעילות
קרני השמש העוברים דרך הנקב יוצרים דמות ממשית על המסך .שני המשולשים באיור  1הם משולשים
דומים .מאחר שהמשולשים דומים ,ידיעת גודל הדמות ומרחקה מהנקב ומרחק השמש מהקרטון
מאפשרת לחשב את קוטר השמש .ראו דף עבודה לתלמיד.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הערות דידקטיות
פעילות זאת מתאימה ליריד מדעים בתנאי שהשמש או הירח אינם מוסתרים על ידי עננים.
בליל ירח מלא ניתן למדוד את קוטר הירח באותה השיטה.
בכיתות מתקדמות מומלץ לפתח ביחד עם התלמידים את נוסחת חישוב קוטר השמש או הירח.

רעיונות להרחבת הפעילות
 .1חישוב מרחק השמש מכדור הארץ כאשר קוטר השמש נתון.
 .2ביצוע הפעילות בהקשר לירח (בליל ירח מלא) :חישוב קוטר הירח או מרחקו מכדור הארץ.

שאלות לדיון
 .3קוטר דמות הירח זהה בדיוק לקוטר דמות השמש (באותם התנאים) .עם זאת קוטר השמש גדול בהרבה
מקוטר הירח .כיצד ניתן להסביר זאת? הסבירו בעזרת שרטוט.
 .4האם ניתן היה לבצע את המדידה המתוארת בפעילות ולקבל תוצאות דומות לו היה המרחק בין
הקרטון ובין המסך  10ס"מ בלבד? הסבירו.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

מדידת קוטר השמש
דף עבודה לתלמידים

 .1מדדו במדויק ורשמו את המרחק בין הנקב לבין הדף הלבן או המסך שעליו מתקבלת דמות
ברורה.
המרחק בין הדמות לבין הנקב הוא ________ ס"מ.
 .2מדדו במדויק ורשמו את הקוטר של דמות השמש או הירח.
קוטר דמות השמש או הירח הוא ________ ס"מ.
 .3עתה נחשב מתוך מדידותיכם את הקוטר האמתי של השמש או הירח.

חישוב קוטר השמש או הירח
היעזרו בנוסחה שפיתחתם וחשבו את קוטר השמש או הירח:

ידוע כי:
 המרחק בין כדור הארץ לשמש הוא  150,000,000ק"מ.
 המרחק בין כדור הארץ לירח הוא  384,400ק"מ.
 עליכם לוודא (שהבאתם; אולי :שתרגמתם? את כל מדידות המרחקים לאותן היחידות (לדוגמה,
מטרים).
 .4פי כמה גדולה השמש מהירח?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 .5מדוע לדעתכם הם נראים לנו בערך באותו הגודל?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות  :8טלפון חוטי

מטרת הפעילות

הדגמה של העברת גלי קול בתווך באמצעות בניית
טלפון חוטי (דו-כיווני),

שילוב בהוראת
הנושא

גלי קול ,מהירות גלי קול בחומרים שונים

שכבת גיל
מומלצת

כיתה ט ,י

סוג הפעילות

בנייה ,יישום שיטה להעברת קול

משך הפעילות

שיעור אחד של  45דקות

מבוא
במסגרת הפעילות התלמידים בונים טלפון חוטי הבנוי מכוסות המחוברות בחוט .קרקעית הכוס משמשת
כממברנה גמישה הרוטטת בהתאם לגלי הקול הפוגעים בה .טלפון זה מאפשר לבחון מקרוב את נושא
השמיעה ,העברת קול למרחק ועוד.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

ציוד נדרש

 4 כוסות נייר חד-פעמיות או כוסות מחומר פלסטי (אריזות של קוטג' וכד') ,עבור שני חוטי תקשורת .
יש להקפיד כי תחתית הכוס תהיה בקוטר גדול ככל האפשר ( 5ס"מ לפחות).
 שני חוטי שמשון או חוטי רקמה חזקים באורך  5מטרים לפחות (שני החוטים צריכים להיות באורך
זהה) ,עבור שני חוטי תקשורת.
 4 גפרורים ,עבור שני חוטי תקשורת.
 מסמר בקוטר  2מ"מ לפחות (עובי החוט צריך להיות קטן יותר מקוטר המסמר).

הרכבת המערכת
 .1נקבו את תחתית הכוסות בעזרת המסמר .יש להקפיד כי החור יהיה בדיוק במרכז תחתית הכוס ,לכן
מומלץ לסמן את מרכז התחתית לפני הניקוב (ראו תמונה .)1

תמונה 1
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .2השחילו את אחד מקצוות החוט דרך החור הנ"ל כך שייכנס מתחתית הכוס וייצא מתוכה (ראו תמונה
.)2

תמונה 3

תמונה 2

 .3קצה החוט היוצא לתוך הכוס יש לקשור למרכז גפרור .לאחר מכן יש למשוך את החוט עד אשר
הגפרור נצמד לתחתית הפנימית של הכוס (ראו תמונה .)3
 .4יש לחבר באופן זה את שאר הכוסות .בסוף יתקבלו שני חוטים באורך זהה עם שתי כוסות בקצותיהם
(ראו איור .)4

איור 4

מהלך הפעילות
 .1כל תלמיד יחזיק שני כוסות המחוברים לחוטים שונים.
 .2אחת הכוסות תוצמד לפה ,ואילו הכוס האחרת תוצמד לאוזן.
 .3התלמיד השני מצמיד גם הוא שתי כוסות ,אחת לפה והאחרת לאוזן אבל בהצלבה ,כך ששתי הכוסות
שבקצות אותו החוט מוצמדות זו לפה וזו לאוזן של שני תלמידים שונים.
 .4יש להרחיק בין התלמידים עד שהחוטים נמתחים.
 .5יש להקפיד שלא תיווצר זווית חדה בין תחתית הכוס לחוט היוצא ממנה .אסור להטות את הכוס
(יחסית למה הכוונה במילה ”יחסית" בהקשר זה?) לכיוון שאליו מכוון החוט המתוח .האידאלי הוא
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

שהזווית בין החוט לתחתית הכוס תהיה  90מעלות .בשום אופן אין להטות את הכוס כך שהחוט יגע
בצדה החיצוני של התחתית.
 .6ניתן להתחיל לדבר ולשמוע דרך הטלפון החוטי.

הפיזיקה מאחורי הפעילות
גלי הקול הנוצרים על ידי מיתרי הקול של התלמיד המדבר ,מרטיטים את תחתית הכוס הצמודה לפיו.
רעידות אלה עוברות דרך החוט המתוח לכיוון התלמיד השני .רעידות החוט מרעידות את תחתית הכוס,
ותחתית הכוס מרעידה את האוויר שמרעיד את עור התוף בתוך האוזן .אלו הם גלי הקול.

הערות דידקטיות


פעילות זו מתאימה לשיעור פתיחה בנושא גלים מכניים חד-ממדיים.



פעילות זאת מתאימה ליריד מדעים ,בתנאי שיש מספיק מקום כדי למתוח את החוטים.



ניתן לבדוק אם איכות העברת הקול משתנה כאשר מגדילים או מקטינים את תחתית הכוס.

רעיונות להרחבת הפעילות
.1

בדיקת האפשרות לחיבור חוט נוסף וכוס (להאזנה) ממרכז החוט הראשי כך שתתאפשר האזנה ע"י
שני תלמידים בו-זמנית.

.2

בדיקת האפשרות להשתמש בחוט אחד להעברת שני קולות (משני התלמידים) בו-זמנית (כלומר,
שניהם מדברים באותו החוט ,ותלמיד שלישי מקשיב ע"י התחברות לחוט במרכזו) .התלמידים
מתבקשים להעלות הצעות כיצד ניתן לבדוק זאת.
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בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

שאלות לדיון
 .1אם תשתמשו בחוט קצר יותר בין הכוסות ,האם איכות השמיעה תשתפר /תהיה זהה/תיפגע? בדקו
והסבירו.
 .2האם לקוטר תחתית הכוס יש משמעות בכל הנוגע להעברת הקול? הסבירו.
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פעילות  :9פעילות מתוקה ,תכונות של גלים מכניים
קובי שוורצבורד

מטרת הפעילות
שילוב בהוראת הנושא

בניית מכונת גלים וחקירת תכונות בסיסיות של גלים מכניים באמצעותה
אופטיקה פיזיקלית
גלים מכניים חד-ממדיים

שכבת גיל מומלצת

כיתות י ,י"א

סוג הפעילות

בנייה ,ניסוי

משך הפעילות

שני שיעורים של  45דקות

מבוא
במסגרת פעילות זו התלמידים בונים מכונת גלים פשוטה וטעימה באמצעות ציוד זול וזמין .באמצעות
מכונת הגלים שהתלמידים בונים ,הם לומדים בצורה מהנה ואף טעימה על התכונות הבסיסיות של גלים
מכניים כגון :אורך גל ,מהירות הגל ,מעבר גל בין תווכים שונים ,החזרת גל מקצה קשור או חופשי.
קיימים בשוק סוגים שונים של מכונות גלים .היתרון של מכונה תוצרת בית הוא שדרך בנייתה ומנגנון
עבודתה ברורים לתלמידים.
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ציוד נדרש









סרט הדבקה רחב באורך של  2.5מטר
 4כני מעבדה
 2מוטות מתכת או פלסטיק באורך של שיפוד
 4טפסנים
 4כליבות
 50שיפודי עץ
100סוכריות ג'לי/מרשמלו/פלסטלינה
שעון עצר.

בניית המערכת
 .1הציבו בכל קצה של שולחן את  2כני המעבדה וקבעו אותם לשולחן בעזרת הכליבות .המרחק בין שני
הכנים בכל קצה של שולחן צריך להיות אורך מוט המתכת/הפלסטיק.
 .2חברו בעזרת הטפסים את  2המוטות לכני המעבדה ,כך שהמוטות יהיו מקבילים לשפת השולחן באותו
גובה ,כ 30ס''מ מעל השולחן ובמקביל לשולחן.
 .3תלו את סרט ההדבקה בין שני המוטות לאורך השולחן (הקפידו שסרט ההדבקה יהיה מתוח ,אך לא
מתוח מדיי) ,כך שהחלק הדביק יהיה מופנה כלפי מעלה.
 .4סמנו במרכז סרט ההדבקה נקודות במרחק  5ס''מ זו מזו.

תמונה 1
 .5סמנו על כל שיפוד את מרכזו.
 .6השחילו שתי סוכריות ג'לי על כל שיפוד ,כך שכל סוכריה תימצא בקצה אחר של השיפוד.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .7הצמידו את מרכז השיפודים לסרט ההדבקה בנקודה המסומנת על הסרט ,כך שמרכז השיפוד יימצא
במרכז רוחב סרט ההדבקה (ראו תמונה .)2

תמונה 3
 .8על מנת לחזק את מכונת הגלים לאחר הצמדת השיפודים ,רצוי להדביק סרט הדבקה נוסף מעל הפס
הקיים ולאורכו
לאחר סיום שלבי בניית המערכת תקבלו מערכת כמתואר בתמונה :1

תמונה 1
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סרטונים המדגימים את בניית מכונת הגלים נמצא בכתובות האלה (הכתובת השנייה דורשת רישום לאתר
:)National STEM Center
https://www.youtube.com/watch?v=FjPFW6gftashttp://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary/re
source/2096/wave-machine

הערות טכניות
 סרט ההדבקה צריך להיות מתוח ,אך לא מתוח מדיי.
 ניתן לאזן את המערכת על ידי הזזת סוכריות לאורך השיפוד.
 יש לדאוג שהסרט מחוזק היטב בשני קצותיו לשני המוטות.
 ניתן לבנות מכונה ארוכה יותר מ 2.5-מטרים.

הפעלה בכיתה
ניתן לבנות את מכונת הגלים מראש ולהדגים בעזרתה את מושגי היסוד בגלים מכניים ,אבל הכיף הגדול
של התלמידים זה לבנות בעצמם את מכונת הגלים בקבוצות של  4-3תלמידים.
הניסיון מלמד שבקבוצה ניתן לבנות מכונת גלים בתוך  15עד  20דקות.
ניתן להציב מכונת גלים מתוקה וצבעונית ביריד מדעים בבית הספר.

הערות דידקטיות
מומלץ להתחיל את ההדגמה/פעילות מהפרעה בודדת לפני שעוברים לגלים מחזוריים.
באמצעות מכונת הגלים ניתן להדגים:
 עקרונות בסיסיים הקשורים לגלים :גל הוא הפרעה נושאת אנרגיה תוך כדי שימת לב לעובדה שהתווך
אינו מתקדם.
 ניתן ליצור מעבר של ההפרעה מתווך לתווך באמצעות מכונת גלים ,ולדאוג שמחצית סרט ההדבקה
נושא שיפודים עם דובונים בקצוותיהם ,והמחצית השנייה נושאת שיפודים עם דובונים במרכזם.
 ניתן להדגים החזרה מקצה קצה קבוע.
 ניתן להראות שמהירות הגל תלויה בתווך .ניתן לשנות את התווך על ידי שינוי המרחק בין השיפודים,
מספר סוכריות הג'לי על השיפוד ,פיזור סוכריות לאורך הסרט ,מיקום הסוכריות על השיפוד .את
מהירות הגל ניתן לחשב באמצעות מדידת הזמן בעזרת שעון עצר.

משימות אפשריות
 .1צרו הפרעה בודדת ועקבו אחריה .האם חלקיקי המערכת נעים עם ההפרעה? האם לאותו כיוון? האם
בכיוון אחר? ניתן להיעזר בשושנת כיוונים להסבר.
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 .2צרו הפרעה באחד מקצות המערכת על ידי נדנוד השיפוד הראשון בקצה.
תארו כיצד ההפרעה חוזרת לקצה שממנו התחילה.
 .3חזרו על שלב ( )2וחשבו את מהירות ההפרעה שיצרתם בתנועתה.
את המהירות ניתן למדוד על ידי מדידת זמן מעבר ההפרעה לאורך המכונה וחלוקת אורך המכונה
בזמן זה.
 .4חזרו על שלב ( ,)5אלא שהפעם על ידי יצירת זעזוע חזק יותר ופעם נוספת על ידיזעזוע חלש יותר.
( )1האם מהירות ההפרעה גדלה ,קטנה או אינה משתנה בכל אחד מהמקרים?
( )2האם משרעת התנועה של ההפרעה גדלה ,קטנה או אינה משתנה בכל אחד מהמקרים?
 .5הזיזו את סוכריות הג'לי מקצות השיפוד לאמצע המרחק שבין קצה השיפוד ל סרט ההדבקה וחזרו על
שלבים ( )4ו.)5(-
 .6החזירו את סוכריות הג'לי לקצות השיפוד והקטינו את מספר השיפודים (הוציאו כל שיפוד שני) וחזרו
על שלבים ( )5ו.)6(-
 .7בשני קצות המערכת צרו הפרעה על ידי נדוד השיפוד הראשון בכל קצה.
כאשר ההפרעות מגיעות זו לזו ,תארו את המתרחש במערכת.
 .8חזרו על סעיף ( ,)3כאשר ההפרעות שונות זו מזו (למשל ,ההפרעות מתבצעות בנדנוד הפוך של
השיפודים בקצוות ,ההפרעות נעשות בעוצמה שונה ועוד).
תארו את המתרחש במערכת.
 .9רשמו מספר מסקנות (רבות ככל שתוכלו) העולות מתוצאות הפעילות.
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בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות  :11ט מונעת-בלון

מטרת הפעילות

הבנת עקרון הפעולה של רקטה

שילוב בהוראת
הנושא

מכניקה ,חוקי ניוטון  ,כוח החיכוך

שכבת גיל מומלצת

כיתה י ,י''א  ,י''ב

סוג הפעילות

בנייה ,ניסוי

משך הפעילות

שיעור אחד (שיעור נוסף אם מבצעים את ההרחבה
הכמותית המוצעת)

מבוא
הפיזיקה שבהנעת רקטה ע"י בלון מתמקדת בשני נושאים :החוק השלישי של ניוטון וכח החיכוך.
החוק השלישי של ניוטון:
לפי החוק השלישי של ניוטון ,כאשר גוף א' מפעיל כוח על גוף ב' ,בו בזמן מפעיל גוף ב' כוח על גוף א' השווה
בגודלו לכוח שגוף א' מפעיל עליו ומנוגד בכיוונו.
פעילות זו דנה בקיומם של כוחות האינטראקציה ובכיוונם ,לא בגודלם .במקרה הרקטה המונעת ע"י בלון,
האינטראקציה היא בין הבלון (גוף א') ובין האוויר הנפלט ממנו (גוף ב') .כלומר ,הבלון מפעיל כוח על
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האוויר הכלוא בו וגורם לו להיפלט בעוצמה בכיוון אחד ,ובתגובה האוויר הנפלט מפעיל כוח על הבלון
בכיוון מנוגד.1
במסגרת הפעילות בונים רקטה הנעה על גבי חוט .אמצעי ההנעה הוא האינטראקציה בין הבלון ובין האוויר
הנפלט ממנו.
כוח החיכוך:
נושא נוסף המטופל בפעילות זו הוא כוח החיכוך .החיכוך הסטטי הוא כוח פסיבי המתאים את עצמו לכוח
האקטיבי הפועל ,ומשנה את ערכו עד תחילת התנועה .תלמידים מתקשים להבין שלחיכוך הסטטי יש
ערכים בין  0לערך מקסימלי ( )sNונוטים להתייחס לחיכוך הסטטי כעל ערך קבוע השווה ל.fsmax=N-
בפעילות זו ניתן לטפל בשני היבטים אלה של החיכוך :כאשר הגוף נמצא על סף תנועה ,ניתן לדבר על חיכוך
סטטי מקסימלי בין הרקטה ואילו כאשר אין תנועה ניתן לדבר על כוח חיכוך סטטי ,השווה לכוח ההנעה
הרקטית.
בנוסף ,ניתן לדון בנושא ההתמדה – כאשר הרקטה ממשיכה להתקדם גם לאחר שהבלון התרוקן מאוויר.

ציוד נדרש

1



נייר דבק



סרגל פלסטי באורך  34ס"מ או קש



שני אטבי משרד גדולים



חוט דייג עבה



בלון

יש לשים לב שלאוויר הנמצא מחוץ לבלון אין תפקיד בהנעה של הבלון.
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הרכבת המערכת
.1

חפשו נקודות עוגן חזקות בכיתה (שניתן לקשור אליהן חוט) ,המרוחקות זו מזו כ 5 -מטר לפחות .

.2

מתחו חוט ניילון בין שתי נקודות אלה (מומלץ :קירות מנוגדים בכיתה) .החוט צריך להיות מתוח
באופן אופקי ככול הניתן ,כאשר הוא גבוה מהתלמיד הגבוה ביותר בכיתה (מטעמי בטיחות).

.3

ישרו את שני אטבי המשרד שקיבלתם ,לפפו אותם סביב הסרגל כך שייצרו שני ווי תלייה המאפשרים
לתלות את הסרגל על חוט הניילון המתוח (ראו תמונה .)1

תמונה 2

תמונה 1

מהלך הפעילות
 .1נפחו בלון והחזיקו באצבעותיכם את פייתו סגורה.
 .2הדביקו בעזרת נייר דבק את הבלון לסרגל .יש להקפיד שכיוון פיית הבלון תהיה בכיוון מקביל לסרגל
(ראו תמונה  .)2ניתן להשתמש בפיסה אחת של נייר דבק באורך של כ 10 -ס"מ.
 .3תלו את הרקטה על חוט הניילון (ראו תמונה .)3

תמונה 3
52

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .4שחררו את פיית הבלון ועקבו אחר תנועת הרקטה.
 .5ניתן לקיים תחרות כיתתית :איזה רקטה תנוע למרחק הגדול ביותר? בנוסף ניתן להציב מודדי זמן
ולמדוד את מהירות הממוצעת של הרקטה.
 .6אפשרות נוספת לבניית רקטה מתוארת תמונה  :4יש להשחיל על חוט הניילון קש (לפני שמחברים
את החוט אל פינות הכיתה) ואת הבלון מחברים לקש .היתרון – הרקטה יציבה יותר ומגיעה למרחק
גדול יותר .החיסרון – קשה לקיים תחרות.

תמונה 4

הפיזיקה מאחורי הפעילות
במערכת של הבלון והאוויר (הגז) הכלוא בתוכו קיימת אינטראקציה בין הגז הדחוס בתוך הבלון והבלון.
כל עוד הבלון מנופח וסגור  ,האוויר הדחוס בתוכו מפעיל כוח על דופנות של הבלון בכל הכיוונים במידה
שווה .ועל פי החוק השלישי של ניוטון הדפנות מפעילות את אותו גודל כוח על הגז בכיוון מנוגד ,לכן אין
כיוון מועדף לתנועת הבלון הסגור ,כאשר משחררים אותו.
ברגע של אוויר יש פתח יציאה (הפייה פתוחה) ,מאזן הכוחות משתנה ,וברגע שנשחרר את הבלון  -הוא ינוע
בכיוון מנוגד לכיוון יציאת האוויר מתוכו (ראו איור .)5
הסיבה לכך היא שהכוח שמפעיל האוויר על הדופן הרחוקה מהפייה ,גדול יותר מהכוח שהאוויר מפעיל על
הדופן הקרובה לפייה ,כי סביב הפייה האוויר אינו מפעיל כוח על הבלון (חסרה דופן הבלון) ,והוא נפלט
החוצה .לכן ,הכוח השקול שמפעיל האוויר בתוך הבלון על דופן הבלון הוא לכיוון מנוגד לכיוון יציאת
האוויר (כיוון תנועת הבלון) ,ולפי החוק השלישי של ניוטון דופן הבלון מפעילה כוח שווה לגודל הכוח
שהאוויר מפעיל על דופן הבלון ,אך בכיוון מנוגד ,כלומר לכיוון תנועת הבלון .על פי החוק השני של ניוטון,
כאשר שקול הכוחות ,הפועלים על גוף הנמצא במנוחה אינו אפס ,הגוף יגדיל את מהירותו בכיוון שקול
הכוח  .לכן ,אם נוצר מצב שהכוח הדוחף יהיה גדול מהכוחות החיצוניים המעכבים את תנועת הגוף (כוח
החיכוך) יתחיל הגוף לנוע.
הכוח שמפעיל האוויר הנפלט על הבלון ,מכונה כוח הדחף
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על הבלון פועלים שני כוחות בכיוון האופקי (או במקביל לכיוון תנועתו) :הכוח שמפעיל האוויר על הבלון
וכוח החיכוך .אם הכוח שמפעיל האוויר על הבלון גדול מכוח החיכוך הסטטי המקסימלי בין הבלון לחוט
הניילון ,הבלון יתחיל לנוע במהירות הולכת וגדלה.
כאשר יתרוקן הבלון מאוויר  ,ימשיך הבלון לנוע אך מהירותו תקטן .על פי החוק הראשון של ניוטון ,לולא
כוח החיכוך ,היה הבלון ממשיך לנוע באותה המהירות כל הזמן.
במצב זה הכוח האופקי היחיד הוא כוח החיכוך הפועל בניגוד לכיוון התנועה ואחראי להאטת הבלון עד
לבלימתו המוחלטת.

איור 5

הפעלה בכיתה
את הפעילות ניתן להפעיל במספר דרכים:
 .1הדגמה.
 .2יריד מדעים – תלמידים מפעילים את הבלון הרקטי ומסבירים ,למבקרים בתחנה ,את העקרונות
הפיזיקליים שבבסיס פעולתו של הבלון הרקטי ,וכמובן את אלה שבבסיס רקטות שיגור.
 .3פעילות כיתתית שבה התלמידים מחולקים לקבוצות של  4-3תלמידים .כל קבוצה בונה בלון רקטי
ומתנסה בשיגורו.

הערות דידקטיות
 העיתוי המתאים לביצוע הפעילות הוא לאחר הוראת חוקי ניוטון.
 אסטרטגיית ההוראה המתאימה כאן היא  POEנבא – צפה -הסבר לפי השלבים הבאים:
 .1לפני בניית הבלון הרקטי התלמידים מקבלים הסבר כיצד הם בונים את הבלון הרקטי ומתבקשים
לנבא באיזה כיוון ינוע הבלון המנופח ברגע שנעזוב אותו .התלמידים מתבקשים להסביר את הניבוי
ולשרטט את הכוחות הפועלים על הבלון ולהגדיר מי מפעיל אותם.
 .2לאחר שכל תלמיד רשם את הניבוי שלו  ,ידונו התלמידים בקבוצה וינסחו בכתב את הניבוי
הקבוצתי עם ההסבר.
 .3התלמידים בונים את הבלון הרקטי ומפעילים אותו.
 .4לאחר בניית הבלון הרקטי התלמידים משווים בין הניבוי האישי שלהם ושל הקבוצה ,ואם יש
הבדלים – הם מנסים להבין בתוך הקבוצה מה מקור ההבדלים .
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 .5המורה ינחה דיון כיתתי לסיכום הפעילות .בסיכום יושם דגש על משמעותתם של החוק הראשון
והשלישי של ניוטון ועל האופן שבו הם באים לידי ביטוי במקרה של הבלון הרקטי .יש ללוות את
הדיון בשרטוט כל הכוחות הפועלים במערכת בלון –אוויר .
 ניתן לבקש מהתלמידים לצלם בווידאו (בעזרת הפלאפון החכם) את בניית הבלון הרקטי ואת מעופו.
 תלמידים בכיתות מתקדמות יכולים לנתח את הסרטון בעזרת תוכנה לניתוח סרטון .מניתוח הסרט
ניתן לנתח את גרף מיקום  -זמן של הבלון וללמוד על התאוצה של הבלון ועל כוח החיכוך שפועל על
הבלון.
 ניתן לבצע דיון על תופעות טבע ,בהן מנגנון זהה למנגנון הבלון הרקטי .למשל ,מדוזות משתמשות
במנגנון זהה למנגנון הבלון הרקטי כדי להתקדם ,רק שבמקום אוויר הן משתמשות במים .כמה
דוגמאות של סרטונים המדגימים את התקדמות המדוזה במים:
https://www.youtube.com/watch?v=F2rpBZO4G_s
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rzNI1Yh0F5A
https://www.youtube.com/watch?v=tJqXp934YkI

הערה טכנית
ניתן להחליף את הסרגל בקשית ,ראו תמונה .

רעיונות להרחבת הפעילות
 .1ניתן להציע לתלמידים לבנות רקטה המונעת על ידי יותר מבלון אחד.
 .2ניתן להצמיד קשית נוספת לפיית הבלון ולכופף את הקשית בכיוונים שונים .ניתן לחקור את התלות
בין זווית הכיפוף של קש לבין המרחק שהבלון עובר .את הזווית ניתן למדוד במד זווית -
 .3ניתן להוסיף מאפיינים ייחודיים לרקטה :צביעת הבלון או הוספת חלקי נייר לקישוט.

 .1ניתן לחקור את הקשר בין צורת הבלון לבין המרחק שהבלון הרקטי נע .ניתן לקנות צורות שונות
של בלונים כגון גליליים וארוכים ,עגולים ועוד.
 .2ניתן לבדוק את הקשר בין מידת ניפוח הבלון (קוטר הבלון) לבין המרחק שהבלון הרקטי נע .
 .3ניתן לחקור את הקשר בין אורך הסרגל או הקשית המוצמדים לבלון לבין המרחק שהבלון הרקטי
עובר .
 .4ניתן לבדוק האם סוג החוט שלאורכו נע הבלון משפיע על המרחק ו/או על מהירות הבלון .את
המהירות ניתן למודד באמצעות מדידת הזמן שהבלון עובר מרחק מסוים.
ניתן להשתמש ב :חוט ניילון  ,חבל  ,חוט דייג שזור .
 .5אם החוט המתוח בכיתה (שלאורכו נע הבלון הרקטי) אינו אופקי ,ניתן לחקור את הקשר בין זווית
החוט לבין המרחק שהבלון הרקטי עובר.
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שאלות
 .1הסבירו מדוע רקטה נעה קדימה .הסבירו את תשובתכם בעזרת תרשים כוחות מתאים.
 .2נפחו את הבלון ברקטה עד כדי מחצית מנפחו ושחררו אותו .האם היו הבדלים בתנועת הבלון
הרקטי לבין תנועתו כשהבלון היה מנופח בכל נפחו? אם כן ,תארו את ההבדלים והסבירו אותם.
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פעילות  :11מד חום ידיים – "מד אהבה"

בניית מד לחץ ברומטרי

מטרת הפעילות

מכניקה ,חוק הגזים

שילוב בהוראת הנושא

כיתה י' ,י''א  ,י''ב

שכבת גיל מומלצת
סוג הפעילות

בנייה ,תחרות ,מדידה

משך הפעילות

שיעור אחד

מבוא
לחץ האוויר הוא מושג מרכזי במטאורולוגיה .הברומטר ,מכשיר למדידת לחץ האוויר פותח במאה ה17 -
ע"י טוריצ'לי שעבד עם גלילאו .שינויי לחץ האוויר בקופסה סגורה (בעלת כמות אוויר קבועה) גורם לשינוי
הנפח של הקופסה ושינויי נפח אלה ניתנים למדידה .גורמים נוספים יכולים לשנות את נפח הקופסה
(משמע ,את לחץ האוויר בקופסה) ,והמרכזי שבהם הוא טמפרטורת האוויר הכלוא בתוכה .כלומר ,אם
האוויר בקופסה יתחמם יחסית לאוויר החיצוני ,יעלה לחץ האוויר בקופסה בשיעור הניתן למדידה.
בפעילות זו נבנה ברומטר פשוט שיוכל לשמש אותנו למדידת השינויים בלחץ האוויר וכן למדידת ההבדל
בין טמפרטורת האוויר בקופסה לבין טמפרטורת האוויר בחדר .זה יעשה ע"י החזקת קופסה בשתי ידיים
(החמות יחסית לסביבה) ומדידה של השינויים בלחץ האוויר בתוך הקופסה שנגרם עקב עליית טמפרטורת
האוויר בתוך הקופסה.
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ציוד נדרש



צנצנת זכוכית דקה ככול האפשר בגובה של עד  15ס"מ ובקוטר של עד  10ס"מ



בלון או כפפת לטקס



קש באורך  20ס"מ לפחות



דבק



חוט דק (חוט דייג או חוט רקמה) או גומייה



סרגל הניתן לקיבוע באופן אנכי (עומד על בסיס או מוחזק על ידי כן מעבדה וכליבה)

הרכבת המערכת
 .1פותחים את הבלון (או הכפפה) ומקבלים יריעת גומי אחידה בגודל המכסה את פתח הצנצנת.
 .2מכסים ביריעת הגומי (ממברנה) את פתח הצנצנת ,מותחים קלות ומהדקים את יריעת הגומי
לצנצנת בעזרת החוט .יש להקפיד כי יריעת הגומי תאטום היטב את הצנצנת (ראו תמונה .)1

תמונה 2

58

תמונה 1

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .3מניחים את הקש על יריעת הגומי כך שקצה הקש יהיה בדיוק במרכז הממברנה (יריעת הגומי).
מצמידים את קצה הקש בעזרת טיפת דבק אל מרכז הממברנה (ראו תמונה  .)2הקש מהווה מחוג
המראה את השינוי בלחץ בתוך הצנצנת.


מניחים את הצנצנת על שולחן ומציבים מול הקצה השני של הקש את הסרגל (מוצב אנכית לשולחן
– (ראו איור  .)3הסרגל הוא הסקלה שעליה נמדוד את השינוי במיקום הקש (המחוג) במרחב.

איור3

תמונה 4

מהלך הפעילות
תחרות בין תלמידים
 .5רושמים את מיקום הקש על גבי הסרגל.

 .6עוטפים ב כפות הידיים את הצנצנת בלי להזיזה וממתינים כ 2 -דקות.
 .7רושמים את השינוי בקריאת הקש על גבי הסרגל.
 .8מניחים לקש לחזור למיקומו הראשוני לפני המדידה הבאה.
 .9המנצח הוא זה שאצלו חל השינוי הגדול ביותר.

הפיזיקה מאחורי הפעילות
חוק הגזים  PV=nRTקובע שכל שינוי בטמפרטורה גורר אחריו שינוי בלחץ או בנפח (או בשניהם) .במקרה
זה חימום הגז (האוויר) הכלוא בצנצנת מגדיל את לחצו כי נפח הגז בצנצנת קבוע (בקרוב) .לחץ עודף זה

שהוא גדול מלחץ האוויר הנמצא מחוץ לצנצנת גורם לממברנת הגומי להתנפח מבפנים – להפוך לקמורה.
קמירות זו מרימה את קצה הקש המוצמד למרכז הממברנה יחסית לחלק הקש המונח על דופן הצנצנת,
וגורם לקצה הקש השני (המחוג) לרדת יחסית לסרגל.
כאשר הטמפרטורה יורדת ,הלחץ בתוך הצנצנת יורד ,והוא גורם לקצה הקש המחובר למרכז הממברנה
לרדת ולקצה השני של הקש לעלות (ראו איור .)5
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

לסיכום :כשהערך בסרגל קטן זה אומר שהלחץ בצנצנת גדל .המידה בה השתנתה הוריית הסרגל מתאימה
לשינוי בטמפ'/הלחץ של האוויר בצנצנת.

איור 5

הפעלה בכיתה
את הפעילות ניתן להפעיל במספר דרכים:
 .1תחרות בין הקבוצות השונות בכיתה  .הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שמצליחה לגרום לעלייה
הגבוהה ביותר של הקשית.
 .2יריד מדעים – תלמידים מתנסים בשינוי הלחץ בצנצנת על ידי חימום הגז שבתוך הצנצנת בעזרת
הידיים.

הערות דידקטיות
פעילות זאת מתאימה לנושאים שונים בתחומי מטאורולוגיה וחוקי הגזים .ניתן לבנות ברומטר ,להציב
אותו בכיתה ,ולמדוד לאורך זמן את השינויים בלחץ האוויר.

רעיונות להרחבת הפעילות
 .1כיול הברומטר :ניתן לכייל את הברומטר ע"י למידת הלחץ המקומי (עיון במפות מטאורולוגיות)
ולהשתמש בו למעקב אחר השינויים בלחץ האטמוספרי (שינויים קטנים).

 .2ביום מסוים ובטווח זמן קצר -אפשר לכייל את הברומטר למדידת הטמפרטורה של כפות הידיים :יש
למדוד את הטמפרטורות האוויר בחדר ואח"כ את הטמפרטורות של כפות הידיים בעזרת מד
טמפרטורה ,ואח"כ להשוות את הקריאה בסרגל לפני ,אחרי שאוחזים את הצנצנת בעזרת כפות
הידיים (במשך זמן רב יחסית  -עד שהמחוג מתייצב).
 .3ניתן לטבול את הברומטר במי קרח (  )00 Cולבדוק את השפעת הקירור המהיר על המחוג .כך ניתן
להעריך אם כיול הברומטר כמד טמפרטורה הוא משימה קלה יחסית (סקלה לינארית) או מורכבת
יותר (סקלה לא ליניארית).
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

שאלות
 .1כאשר הלחץ החיצוני יורד ,נצפה שמחוג הברומטר יצביע למעלה .הסבירו מדוע.
 .2כיצד ניתן לשפר את דיוק הברומטר שבניתם? הסבירו.

סרטון שמראה כיצד לבנות את הברומטר

http://www.wikihow.com/Make-a-Simple-Weather-Barometer
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות  :12הצוללן – שליטה טלפתית בשקית קטשופ

מטרת הפעילות

הבנת העקרונות הפיזיקליים שבבסיס הצוללן הקרטזי

שילוב בהוראת הנושא

מכניקה ,הידרוסטטיקה

שכבת גיל מומלצת

כיתה י ,י''א  ,י''ב

סוג הפעילות

בנייה והפעלה

משך הפעילות

שיעור אחד

מבוא
תחום ההידרוסטטיקה מאפשר ביצוע ניסויים והדגמות מגוונים באמצעים פשוטים יחסית .בפעילות זו אנו
הופכים שקית קטשופ פופולרית לצוללן קרטזי וירטואוזי .מעבר להיותה מרהיבה ,הפעילות מאפשרת
העמקה בנושאים כמו ציפה ,צפיפות והשפעת לחץ על צפיפות.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

ציוד נדרש



בקבוק פלסטי של משקה מוגז בנפח של  1.5ליטר (קולה ,ספרייט ,סודה וכד')



שקית קטנה של קטשופ ,מיונז וחרדל (כמו אלו השמחלקים במסעדות לאוכל מהיר כגון מקדונלדס,
בורגראנץ וכד')



מים



מלח שולחן

הרכבת המערכת
.1

הכניסו את שקית הקטשופ לתוך הבקבוק (אין חשש  ,היא עוברת דרך הפתח של הבקבוק) ומלאו
אותו מים עד למחציתו לערך.

.2

הביטו בשקית הקטשופ :האם היא צפה או שקעה?

.3

מלאו את הבקבוק עד סופו.

.4

אם השקית צפה  -עברו לסעיף .6

.5

אם שקית הקטשופ שקעה -הוסיפו כפית מלח שולחן ,סגרו את הפקק ונערו את הבקבוק .אם השקית
עדיין שוקעת ,הוסיפו כפית מלח נוספת ,ערבבו וצפו בשקית .אם השקית עדיין שקועה ,חיזרו על
התהליך המתואר עד שהיא תצוף .יש לחזור על התהליך עד שרואים הצטברות של מלח על קרקעית
הבקבוק לאחר הערבוב .אם השקית עדיין שקועה ורואים גרגירי מלח על קרקעית הבקבוק -החליפו
את שקית הקטשופ.

.6

אם השקית צפה ,סיגרו את הפקק בחוזקה .הבקבוק מוכן להדגמה.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

מהלך הפעילות
 .1לוחצים על הבקבוק הסגור .השקית שוקעת (ראו תמונה  .)2מרפים את הלחץ ,והשקית צפה (ראו
תמונה .)1

תמונה 1

תמונה 2

 .2כדי להפוך את ההדגמה למרתקת :אפשר לטעון שהמבצע הוא בעל חושים מיוחדים היכולים להשפיע
על השקית דרך "כוח" המחשבה (טלקינזיס) .על מבצע ההדגמה לאחוז את הבקבוק כך שאצבעותיו יפנו
לקהל ואילו אגודלו פונה אליו ואינו גלוי לקהל .את ידו השנייה יחזיק מתחת לבקבוק בטענה שכאמור,
הוא יכול למשוך את השקית בכוח המחשבה בלבד  ..הלחץ על הבקבוק יופעל בעזרת האגודל ובתנועת
אצבעות מינימלית.
 .3אם יומרו התלמידים שהמורה מבלף ,שהוא חסר כוח טלפתי אמיתי ,ושגם הם יכולים לבצע את
ההדגמה -המורה צריך  ,לשחרר את הפקק באופן חלקי ובזריזות כך שיאפשר למים ולאוויר לצאת
מהבקבוק אם ילחצו עליו .כדאי לעשות זאת בסיבוב אקראי "כאילו" ,להפנות לרגע את הגב לכיתה,
ואז לשחרר את הפקק.
 .4התלמיד שינסה ללחוץ על הבקבוק כאשר הפקק פתוח למחצה ,יגלה שפעולה זו מסתיימת ביציאת מים
מהבקבוק וללא שקיעת שקית הקטשופ.

הפיזיקה מאחורי הפעילות
בשקית הקטשופ האטומה יש קצת אוויר .האוויר הזה ניתן לדחיסה בהתאם ללחץ החיצוני ,והוא ישנה את
ניפחו (ואת צפיפותו) כך שלחצו יתאים ללחץ החיצוני .במקרה זה הלחץ החיצוני (סביב לשקית הקטשופ)
נקבע בהתאם ללחץ שבו לוחצים על דפנות הבקבוק ,וזה בהתאם לחוק פסקל .חוק פסקל קובע כי לחץ
חיצוני על נוזל (או גז ) מועבר במידה שווה לכל הנקודות שבנוזל ולכל הכיוונים שבו .במקרה שלנו הלחץ
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הנוצר בבקבוק הסגור מועבר לשקית .הגז שנמצא בשקית נדחס בהתאם ,ונפחו קטן .כאשר נפח השקית
קטן ,צפיפותה גדלה (כי מסתה נשארת קבועה) עד שהיא עולה על צפיפות המים .במקרה כזה היא שוקעת.
כאשר מרפים את הלחץ מהבקבוק ,הלחץ קטן והאוויר הדחוס בשקית מגדיל את נפחה .כתוצאה מכך
צפיפות השקית יורדת לפחות מצפיפות המים ,ולכן היא צפה.
מה קורה כאשר מחליפים את שקית הקטשופ בשקית חרדל? מתברר שהשקית אינה שוקעת .הסיבה לכך
היא שצפיפות החרדל קטנה מצפיפות ,המים ולכן גם כאשר האוויר בשקית נדחס מאוד ,עדיין הצפיפות
הממוצעת של השקית נמוכה מהצפיפות של המים והשקית צפה.
באופן דומה ניתן להסביר את התנהגות שקית המיונז.

הפעלה בכיתה
את הפעילות ניתן להפעיל במספר דרכים:
 .1הדגמה
 .2יריד מדעים
 .3פעילות כיתתית שבה התלמידים מחולקים לקבוצות של  4-3תלמידים וכל קבוצה בונה צוללן קארטזי.

הערות דידקטיות
פעילות זאת מתאימה ליריד מדעים ,וניתן להפעילה בכיתה.

רעיונות להרחבת הפעילות
 .1ניתן להחליף את שקית הקטשופ לשקית המכילה חומר אחר כמו מיונז וחרדל ולבדוק את תכונותיה.
 .2ניתן לשנות את גודל הבקבוק ולבחון האם שינוי הגודל משפיע על תוצאות הניסוי.
 .3ניתן להשאיר אוויר בחלקו העליון של הבקבוק ולבחון האם זה משפיע על תנועות הצוללן.

שאלות
 .1הניחו כי ביצעתם את הניסוי עם מים מתוקים .לו הוספתם מלח למים במצב זה ,כיצד הייתה משפיעה
הוספת המלח על תוצאות הניסוי? הסבירו.
 .2מדוע לא הצלחתם להשקיע את שקית החרדל? הסבירו.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות  :13רחפת

מטרת הפעילות

ניתוח תנועה עם חיכוך זניח

שילוב בהוראת הנושא

מכניקה :מהירות ,חיכוך ,התמדה

שכבת גיל מומלצת

כיתה י' ,י"א  ,י"ב

סוג הפעילות

בנייה וניסוי

משך הפעילות

שיעור כפול ( 90דק')

מבוא
הפעילות הזו מאפשרת ליצור תנועה חסרת חיכוך (בקירוב) ולנתח תנועה של גוף ,הנע בחלק מהזמן ,כמעט
ללא חיכוך ובחלק אחר הוא נע בהשפעת כוח החיכוך בלבד.

ציוד נדרש
 תקליטור ((CD
 דבק פלסטי
 פיית בקבוק קטן של מים מינרליים היכולה להיפתח
ולהיסגר
 בלון
 שעון עצר (לא חובה)
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הרכבת המערכת
 .1חלצו את הפקק מהבקבוק (הוא משתחרר בהברגה) .בדקו שמנגנון הסגירה
של הפקק תקין.
 .2הדביקו את הפקק במרכז תקליטור .אפשר לחזק את ההדבקה ע"י
הוספת נייר טבול בדבק מסביב לפקק .ראו תמונה . 2
 .3הניחו לדבק להתייבש כ 20 -דקות לפחות.
 .4נפחו בלון ,הלבישו אותו על הפקק הסגור .ראו תמונה  .3ניתן לסגור את
הפקק ,ואת הבלון המנופח יש להלביש על הפקק הסגור .כאשר רוצים

תמונה 2

להפעיל את הרחפת ,יש לפתוח את הפקק.
 .5בכתובת https://www.youtube.com/watch?v=Uh2oAlm9P_E
תמצאו וידאו המסביר כיצד לבנות את הרחפת.

מהלך הפעילות
הצעה א'

תמונה 3

 .1הניחו את התקליטור על משטח חלק (כמו שולחן או רצפה חלקה) ופתחו את הפקק .האוויר יצא
מהבלון וירים את התקליטור מעל המשטח שעליו הוא מונח.
 .2דחפו את הבלון קלות ועקבו אחר תנועתו .ודאו שאכן הדיסק נע ללא הפרעה ושהמשטח חלק מספיק.
אם המשטח אינו חלק ,הדיסק ייעצר.
 .3הקפידו שלא יהיה מגע בין הבלון המנופח ובין המשטח שעליו נעה הרחפת
 .6מדדו את מהירות הרחפת :דחפו קלות את הרחפת על גבי רצפה חלקה והרפו .ודאו כי הרחפת נעה
לאורך  5מטרים לפחות .מדדו את מהירות הרחפת ביו המטר השני לשלישי ובין המטר השלישי לרביעי.
האם חל שינוי במהירות הרחפת? התייחסו בתשובתכם גם לשגיאת המדידה.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הצעה ב'
 .1נפחו בכל פעם את הבלון במספר נשיפות שונה ומדדו את זמן התנועה של הרחפת  .הקפידו במידת
האפשר להכניס לבלון בכל נשיפה כמות דומה של אוויר.
 .2ערכו טבלה של מספר הנשיפות וזמן תנועת הרחפת.
 .3ציירו גרף של זמן תנועת הרחפת כתלות במספר הנשיפות.
 .4איך נראה הגרף? אילו מסקנות תוכלו להסיק מהגרף?

הצעה ג'
 .1הסבירו בכתב (ציירו את וקטור המהירות לפני ואחרי ההתנגשות) מה יקרה אם שתי רחפות ינועו על קו
ישר זו לקראת זו?
 .2בדקו את הניבוי שלכם .קחו שתי רחפות .הסיעו את הרחפות במהירויות נמוכות זו לעומת זו ותנו להן
להתנגש .יש להקטין ככל האפשר את המרחק שהרחפות עוברות לפני ההתנגשות.
 .3השוו בין הניבוי שלכם לבין מה שקרה במציאות .נסו להסביר את ההבדלים.
 .4נסו להסביר מדוע יש להקטין ככל האפשר את המרחק שהרחפות עוברות לפני ההתנגשות.

הצעה ד'
 .1הסבירו בכתב (ציירו את ווקטור המהירות לפני ואחרי ההתנגשות) מה יקרה אם שתי רחפות ינועו
בניצב זו לקראת זן?
 .2היעזרו בוקטור המהירות והתנע על מנת לתאר את תנועת הרחפות לפני ואחרי ההתנגשות.
 .3בדקו את הניבוי שלכם .הסיעו את הרחפות בכיוון ניצב האחת לשנייה? תארו את תנועת שתי הרחפות.
יש להקטין ככל האפשר את המרחק שהרחפות עוברות לפני ההתנגשות.
 .4היעזרו בווקטור המהירות והתנע על מנת לתאר את תנועת הרחפות לפני ואחרי ההתנגשות.
 .5השוו בין הניבוי שלכם לבין מה שקרה במציאות .נסו להסביר את ההבדלים.
 .6נסו להסביר מדוע יש להקטין ככל האפשר את המרחק שהרחפות עוברות לפני ההתנגשות.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הצעה ה'
בצעו תחרות :ניתן לדחוף את הרחפת בכל עוצמה שרוצים בתנאי שהיא תרחף .האם דחיפה בעוצמה
החזקה ביותר היא היעילה יותר יחסית לדחיפה בעוצמה חלשה ?

הפיזיקה מאחורי הפעילות
קשה לדמיין עולם ללא חיכוך .אולי מסיבה זו המצאת הגלגל נחשבת לאחת ההמצאות הגדולות של
האנושות .בניית רחפת היכולה לנוע כמעט ללא חיכוך יכולה לאפשר הצצה אל עולם אידיאלי זה .הרעיון
הוא להפריד בין שני משטחים (התקליטור והמשטח שעליו הוא נע) כך שהתנועה היחסית ביניהם תתנהל
ללא מגע פיזי בין שני הגופים האלה.
הבלון מכיל אוויר בלחץ .כאשר הוא נפלט מתחת תקליטור הוא מרים אותו קלות מעל המשטח שעליו הוא
נמצא .במצב זה החיכוך בין התקליטור למשטח לא קיים יותר (אין אינטראקציה ביניהם) .החיכוך
האפשרי היחידי הוא החיכוך בין הרחפת לאוויר החיצוני.

איור 4
מדוע חשוב שהמשטח שעליו נעה הרחפת יהיה חלק? זרם האוויר הנפלט מתחת לתקליטור מצליח להרימו
אך במעט מעל המשטח .אם המשטח לא יהיה חלק אלא עם זיזים ובליטות ,עלול התקליטור להיתקע על
בליטה כזו ולהיעצר.

הפעלה בכיתה
את הפעילות ניתן להפעיל במספר דרכים:
 .1הדגמה
 .2יריד מדעים
 .3פעילות כיתתית שבה התלמידים מחולקים לקבוצות של  4-3תלמידים ,וכל קבוצה בונה בלון רחפת
ומבצעת את הפעילויות המוצעות .
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
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מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הערות דידקטיות
הצעה ב' מתאימה לפעילות בנושא מיומנויות לבניית גרף  .התלמידים בונים טבלה שבה שתי עמודות :
מספר הנשיפות וזמן הריחוף  .על סמך הטבלה התלמידים יכולים לבנות גרף ידני או ממוחשב בעזרת
גיליון אלקטרוני.

רעיונות להרחבת הפעילות
 .1ניתן להשתמש בסוגי בלונים שונים :בלון "חזק" הפולט הרבה אוויר בלחץ גבוה לעומת בלון הפולט
אוויר בלחץ נמוך יותר.
 .2ניתן לשנות את עוצמת האוויר הנפלטת ע"י שליטה בפתיחת הפקק .ניתן לפתוח אותו מעט ולבחון את
הקשר בין עוצמת האוויר הנפלטת לבין מרחק הרחיפה של הרחפת .

שאלה
האם ניתן לבנות רחפת שעיקרון פעולתה מבוסס על עיקרון שונה מזרם אוויר בלחץ היוצר הפרדה בין
הגופים (כמו במקרה זה)? הביאו דוגמה לכך.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות  :14כדור פורח

מטרת הפעילות

הדגמת עיקרון פעולתו של כדור פורח

שילוב בהוראת הנושא

מכניקה :הידרודינמיקה :ציפה ,חוק ארכימדס

שכבת גיל מומלצת

כיתה י' ,י"א  ,י"ב

סוג הפעילות

בנייה ,הפעלה ,ניסוי

משך הפעילות

שיעור אחד ( 45דק')

מבוא
כדורים פורחים הופרחו לפני יותר מ 2000 -שנה במזרח הרחוק ונחשבו לכלי הטיס הראשונים ששיגר
האדם .מאוחר יותר הפכו לכלי הטיס הראשונים ששימשו לטיסה מאוישת (המאה 18ה -באירופה) ,כאשר
האחים מונגולפייה מהעיר אנונה שבצרפת בנו את הכדור הפורח הגדול הראשון המבוסס על אוויר חם
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בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

שהטיס בני אדם .הטייסים הראשונים היו פיזיקאי ומרקיז שהמריאו עם כדור שנפחו כ 2,200-מטר
מעוקב שמולא באוויר חם .הם הצליחו לטוס בגובה נמוך (כ 100-מטרים) במשך כ 25-דקות למרחק של כ-
 10ק"מ .לאחר מכן החלו לבנות כדורים כאלה באופן המוני יותר .הכדורים הפורחים הראשונים לא היו
בטוחים במיוחד .הם היו עשויים מבד ונייר עם מדורה פשוטה בתחתיתם .לעתים היו עולים באש בעיקר
בזמן הנחיתה .הניווט בכדור הפורח הוא קשה ,מאוד ולכן אין אפשרות להשתמש בו לצורך תחבורה
סדירה .ניווט חלקי נעשה על ידי שינוי גובה הטיסה וניצול העובדה שבדרך כלל בגבהים שונים נושבות
רוחות בכיוונים שונים .ניתן לשלוט על הציר האורכי של הטיסה (גובה הטיסה) על ידי פתיחת פתח מיוחד
בראש הכדור והוצאת אוויר חם או על ידי שינוי טמפרטורת האוויר שבכדור (חימום או קירור– הפסקת
החימום) .
בפעילות זו נבנה כדור פורח משקית ניילון המחוברת למקור חום .הפרחת השקית נעשית בחוץ תוך כדי
שמירה על כללי הבטיחות.

ציוד נדרש



שקית ניילון גדולה( .שקית זבל יכולה להתאים).



נרות חנוכה



קש שתייה דק



נייר דבק



חוט דיג דק וארוך (לפחות  15מטר).
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הרכבת המערכת
 .1בחנו את השקית שמצאתם :מדדו את אורך פתח השקית.
 .2חברו את הקשים לשני מוטות באורך פתח השקית שמדדתם .נסו לחבר את הקשים ע"י הכנסת קש
אחד לתוך הקש השני ללא שימוש בנייר דבק (ראו תמונה .)1

תמונה 1

 .3הניחו את שני מוטות הקשים באופן צולב (ראו תמונה  .)2חברו את מרכזי המוטות בעזרת נייר הדבק.

תמונה 2

 .4קחו את הנרות שהכנתם .חתכו אותם ל 4-נרות קצרים שאורכם כ 4 -ס"מ בלבד .ודאו שלכל נר יש פתיל
באורך של כ 1 -ס"מ .הדביקו את הנרות על ריבוע מקרטון או פוליגל.
 .5הניחו את הנרות במרכז הצלב בעמידה ,כך שכל פינה של הצלב יהיה נר .חברו את הנרות לצלב בנייר
דבק .הקפידו שפתיל הלהבה יהיה לפחות  2ס"מ מעל הצלב .ניתן לחבר את הנרות ביחד (ראו תמונות 3
ו.)4 -
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מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

תמונה 3

תמונה 4

 .6הכניסו את הצלב עם הנרות לתוך פתח השקית .אם הקשים ארוכים מדיי ,קצרו אותם באופן
סימטרי כך שמרכז הצלב יהיה בדיוק במכרז פתח השקית (איור) .חברו את פינות הקשים לשקית.
הקפידו שפתח השקית יהיה פתוח ומתוח (ראו תמונה .)5

תמונה 5

 .7חברו למרכז הצלב חוט דיג ארוך .בעזרתו תוכלו לשלוט בתנועת השקית.
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מהלך הפעילות


הפעלה בכיתה :נפחו את השקית באוויר .החזיקו את ראש השקית המלאה באוויר והדליקו את
ארבעת הנרות .המתינו ועקבו אחרי תנועת השקית .כאשר תבחינו שהשקית מתחילה לעלות ,הרפו
ממנה והחזיקו את חוט השליטה .בשעת הצורך תוכלו למשוך בעזרתו את השקית למטה.



הפעלה מחוץ לכיתה :בחרו יום ללא רוח וצאו אל החצר .נפחו את השקית באוויר .החזיקו את ראש
השקית המלאה באוויר והדליקו את ארבעת הנרות .המתינו ועקבו אחרי תנועת השקית .כאשר
תבחינו שהשקית מתחילה לעלות ,הרפו ממנה והחזיקו את חוט השליטה .בשעת הצורך תוכלו למשוך
בעזרתו את השקית למטה.



ניתן לערוך תחרות :מרגע הינתן האות ,איזו קבוצה תשגר קודם את השקית-כדור פורח?



חשוב להקפיד על בטיחות באש :יש לדאוג שלא יהיו חומרים דליקים בסביבת שיגור השקיתושיהיה
מטף בהישג יד למקרה חירום .בשיגור מחוץ לכיתה ,יש להקפיד שהסביבה שבה משוגרת השקית לא
תהיה מכוסה בעשבייה יבשה .מומלץ לבצע את הפעילות על פני מגרש מרוצף.

הפיזיקה מאחורי הפעילות
פעולת כדור פורח ("אווירוסטט") מבוססת על חוקי הציפה .חימום האוויר גורם להקטנת צפיפות הכדור
הפורח עקב יציאת האוויר מהכדור כתוצאה מהשוואת לחצים עם האוויר החיצוני .יציאת האוויר גורמת
לכך שמסת האוויר הנשארת בכדור הופכת קטנה יותר ,ולכן צפיפותו יורדת .חוק ארכימדס קובע שכוח
הציפה הפועל על גוף באוויר שווה למשקל האוויר הנדחה ע"י נפח הגוף .במקרה זה נפח הגוף הוא נפח
השקית והוא גם נפח האוויר שנדחה .אם משקל אוויר זה גדול ממשקל השקית עם הנרות ,אזי השקית
תצוף על פני האוויר ותעלה למעלה .מסיבה זו יש לבחור שקית גדולה ככל הניתן ולדאוג שמשקלה יהיה
קטן.

הערות דידקטיות
פעילות זאת מתאימה ליריד מדעים ,לפעילות מחוץ לכיתה ,במגרש הכדור רגל של בית הספר ,וניתן
להפעילו בכיתה.

רעיונות להרחבת הפעילות
ניתן להגדיל את נפח השקית ע"י חיבור מספר שקיות :יש לקחת  3שקיות זהות ולפתוח בשתיים מהן את
הקצה הסגור שלהן .מניחים את השקיות בטור ומחברים אותן בעזרת נייר דבק כך שתתקבל שקית ארוכה
וצרה (ראו איור  .)6במצב זה ניתן להמשיך בפעילות כמתואר או להגדיל את מספר הנרות ל 8-כדי לקבל
השפעה גדולה יותר.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

אם רוצים להפוך את הפעילות לפעילות שעיקרה בנייה ,אפשר לבנות כדור נייר גדול כתחליף לשקית.
הוראות בנייה
 .1יש להשיג נייר פרגמנט גדול ולגזור ממנו לפחות  8פיסות באורך של מטר אחד בצורה הבאה:
 .2יש להדביק את הפיסות לאורכן עד שייווצר כדור .ואם יש צורך בפיסות נוספות ,יש להוסיף אותן עד
להשלמת הצורה הכדורית המלאה של הכדור.
 .3יש לפתוח את הכדור למטה בקוטר של כ 20 -ס"מ ולחזק את הפתח בחוט ברזל מעגלי דק.
 .4המשך הפעילות כפי שמתואר למעלה.

שאלות
 .1הסבירו מדוע חייבים לחמם את האוויר בתוך השקית כדי שהיא תתרומם.
 .2האם קיימות שיטות נוספות להשגת ציפה באוויר מלבד מילוי באוויר חם?
 .3תארו נקודות דמיון בין פעולת צוללת לפעולת כדור פורח.
 .4כמה נרות כדאי לחבר כדי לקבל את אפקט העילוי המקסימלי בזמן הקצר ביותר? ניתן לבנות גרף
שבציר אחד שלו יהיו מספר הנרות ובציר השני משך הזמן שחלף עד שהשקית התחילה להתרומם (אם
בכלל).
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

איור 6

פעילות  :15האוויר הלוחץ

מטרת הפעילות

הדגמת הכוח שהאטמוספרה מפעילה

שילוב בהוראת הנושא

מכניקה :לחץ אוויר

שכבת גיל מומלצת

כיתה ט' ,י ,י"א  ,י"ב

סוג הפעילות

ניסוי

משך הפעילות

שיעור אחד ( 45דק')

מבוא
כדור הארץ הוא אחד מכוכבי הלכת במערכת השמש הנחשב לבעל אטמוספרה .אטמוספרה בהגדרתה היא
מעטה גזים סביב כוכב הלכת .בכדור הארץ האטמוספרה המכילה חמצן ,חנקן וגזים אחרים בולעת את
הקרינה המזיקה המגיעה מהחלל (בעיקר מהשמש) ומאפשרת היווצרות וקיום חיים על פני כדור הארץ.
למעלה משני שליש ממסת הגזים באטמוספרה נמצאים בגובה של עד  10ק"מ מעל פני הים .למעטפת זו יש
מסה  .מסת אוויר נמדדה על ידי גליליאו גליליי במאה ה 16 -שביצע את הניסוי הקלאסי של שקילת בלון
ריק ושקילה נוספת של אותו הבלון מלא באוויר.
מולקולות האוויר נעות ומתנגשות בגופים .אינטראקציות אלה מלוות בהפעלת כוחות שמפעיל האוויר על
הגוף .כוח זה ,מתייחס לשטח הגוף נקרא "לחץ אוויר" .לחץ האוויר על פני כדור הארץ נקרא לחץ
אטמוספרי ,והוא משתנה בהתאם לגובה מעל פני הים .לחץ של אטמוספרה אחת ,הוא הלחץ בגובה פני
הים ,שווה להפעלת משקל של  1ק"ג על שטח של סמ"ר.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

כאשר עולים מעל לפני הים לחץ האוויר יורד .כאשר נמצאים בגובה מתחת לפני הים ,הלחץ האטמוספרי
עולה.
בפעילויות אלה נבדוק את השפעת לחץ האוויר על גופים שונים במצבים שונים.

ציוד נדרש

א
לניסוי א
ציוד לניסוי
ציוד

ציוד לניסוי ב

לניסוי גג
ציוד לניסוי
ציוד


משאבת יניקה  +צנצנת מתאימה



חבילת מרשמלו



בלונים



 2בקבוקים של מים מינרליים (קנקנים בנפח  1.5ליטר)



מסמר



פחית משקה קל קטנה ( 330מ"ל) ריקה
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.



אמבט מים



גזייה



מלקחיים לאחיזת הפחית

הרכבת המערכת
ניסוי א
 .1נקבו את הקנקל בחלקו התחתון בעזרת המסמר.
 .2הכניסו בלון לתוך הקנקל דרך הפייה .הלבישו את פיית הבלון על פיית הבקבוק כך שהבלון יהיה
בתוך הקנקל (ראו תמונה ציוד לניסוי א).
ניסוי ב
 .1הכניסו מרשמלו ובלון קטן מנופח בצורה חלקית לתוך הצנצנת וסיגרו אותה.
 .2חברו את משאבת היניקה לצנצנת.

ניסוי ג
 .1הכינו את אמבט המים.
 .2הכניסו מעט מים ( 10סמ"ק) לפחית השתייה.
 .3הכינו את הגזייה.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

מהלך הפעילות
ניסוי א
 .1בקשו מתלמיד לנפח את הבלון תוך כדי סתימת הנקב בבקבוק באצבעו .האם הצליח?

הבלון בתוך בקבוק בלי חור

הבלון בתוך בקבוק עם חור

 .2בקשו מתלמיד לנפח את הבלון בלי לסתום באצבעו את הנקב בבקבוק .האם הצליח?
 .3בקשו מהתלמידים להסביר מדוע לא ניתן לנפח את הבלון בבקבוק בלי החור.

ניסוי ב
 .1שאלו את התלמידים מה צפוי להתרחש כאשר תפעילו את המשאבה.
 .2הפעילו את המשאבה וצפו במה שהתרחש.
 .3בקשו מהתלמידים להשוות בין הניבוי שלהם למה שהתרחש בפועל.
 .4בקשו מהתלמידים להסביר מדוע הבלון והמרשמלו מתנפחים.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

ניסוי ג
.1

אחזו את הפחית בחלקה העליון בעזרת המלקחיים.

.2

הדליקו את הגזייה.

.3

החזיקו את הפחית מעל להבת הגז והביאו את המים בתוך הפחית לרתיחה (ראו תמונה .)1

.4

הכניסו את ראש הפחית לתוך אמבט המים בתנועה מהירה.

תמונה 1

תמונה 2
 .5בקשו מה תלמידים לתאר מה התרחש ברגע שהפחית הוכנסה לתוך המים.
 .6בקשו מהתלמידים להסביר מדוע הפחית קרסה לתוך עצמה.

הפיזיקה מאחורי הפעילות
ניסוי א :כאשר פיית הבקבוק אטומה ,אין אפשרות לנפח את הבלון .בעת ניפוח הבלון ,האוויר בתוך
הבקבוק נדחס בעת שהבלון מתחיל להתנפח ,ואז לחץ האוויר מסביב לבלון בתוך הבקבוק גדול מלחץ
האוויר בתוך הבלון ,כך שלא ניתן לנפח את הבלון .רק כאשר מאפשרים לאוויר לצאת דרך הנקב ,ועקב כך
הלחץ בתוך הבלון גדול מהלחץ החיצוני ש האוויר מפעיל עליו -ניתן לנפח את הבלון.
ניסוי ב  :הקטנת לחץ האוויר בצנצנת תגרום למרשמלו ולבלון להתנפח ,כיוון שלחץ האוויר הכלוא בבלון
ובמרשמלו גדול מהלחץ החיצוני שהאוויר מסביב מפעיל עליהם.
ניסוי ג :הרתחת המים והאדים שנוצרים בתוך הפחית דוחפים משם את האוויר .המים שרותחים בתוך
הפחית תופסים את מקום האוויר שיש בפחית על ידי דחיפתו החוצה מתוך הפחית .כאשר מכניסים את
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הפחית במהירות לאמבט עם מים קרים ,מתעבים האדים ,נפחם קטן ונוצר ריק מסוים בפחית .כתוצאה
מכך ,הלחץ החיצוני של האוויר גדול מהלחץ בתוך הפחית ומועך את הפחית.

הערות דידקטיות
כדאי לבצע את הניסויים תוך שימוש באסטרטגיית ההוראה  POEנבא – צפה – הסבר ולאסוף
מהתלמידים השערות לפני ביצוע כל ניסוי.

רעיונות להרחבת הפעילות
ניתן לבצע ניסויים נוספים בתחום ללחץ האוויר:
 .1ממלאים במים כוס חד פעמית מנייר עד סופה .מכסים אותה בנייר רגיל הגדול במעט מגודל פתח
הכוס (נייר הדפסה  .)A4הופכים את הכוס בזהירות ותומכים בנייר שלא ייפול .לאחר ייצוב הכוס
במצב הפוך משחררים את התמיכה מהנייר האוטם ,והמים אינם נשפכים מתוך הכוס.
 .2שמים מעט מים בארלנמייר (עם פתח צר מניחים על פתח הכלי ביצה קשה .מניחים את הארלנמייר
עם הביצה על גזייה .ברגע שהמים רותחים הביצה נשאבת לתוך הארלנמייר.

שאלות
 .1הסבירו כל ניסוי בעזרת מושג "לחץ אוויר".
 .2היכנסו לאתר הבא המספר על הניסוי שביצע אוטו פון גריקא במאה ה:17-
https://sites.google.com/site/physicsatatidim/home/muiscelenius/otto_von_gericke
הסבירו את תוצאות הניסוי.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות  :16מסוק נייר
קובי שוורצבורד

מטרת הפעילות

חקירה של תנועת מסוק נייר

שילוב בהוראת הנושא

מכניקה  :מהירות ממוצעת  ,חיכוך עם אוויר ,כוחות

שכבת גיל מומלצת

כיתה ט' ,י ,י"א

סוג הפעילות

תכנון וביצוע ניסוי

משך הפעילות

שיעור כפול ( 90דק')

מבוא
בפעילות זו התלמידים בונים מסוק מנייר צופים בתנועתו .התלמידים שואלים שאלות העולות מתצפית זו,
מתכננים ומבצעים ניסוי לחקירת תנועתו ומשתפים את עמיתיהם בממצאים.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

ציוד נדרש



דף ( A4ניתן להשתמש בדפים צבעוניים)



מספרים



סרגל



סיכות משרדיות



שעון עצר (לא חובה)

בניית המסוק
 .1ציירו ,לרוחב הדף מלבן בגודל .19cmX7.5 cm
 .2הוסיפו למלבן את הקווים הרציפים והמקווקוים לפי המידות המופיעות באיור . 1
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

7cm

3.5 cm

19 cm

2.3 cm

2.3 cm

7 cm

1.3 cm

איור 1
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .3גזרו לאורך הקווים הרציפים .
 .4קפלו את  Aו B-לאורך הקו המקווקו לכיוון המרכז .ראו איור .2
 .5קפלו את  Cלאורך בכיוון מעלה .ראו איור .2
 .6קפלו את  Dו E-בכיוונים מנוגדים .ראו איור .2
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .2קפלו את חלקים
 Aו B -למרכז

 .1גזרו את הקווים הרציפים
וקפלו את הקווים המקווקווים
כמתואר בהמשך

 .3קפלו את חלק C

 .4קפלו את חלקים  DוE -

איור 2

מהלך הפעילות
 .1כל התלמידים בונים מסוק.
 .2בשלב הראשון התלמידים מתבקשים לשחרר כמה פעמים את המסוק מגובה של  2מטר (יש לעמוד על
כיסא) ולצפות בתנועתו .
 .3התלמידים מתבקשים לתאר בכתב את תנועת המסוק .
 .4התלמידים מתבקשים לנסח שלוש שאלות חקר ,שאלה שבד"כ מתייחסות לקשר בין שני משתנים .
 .5המורה רושם על הלוח את השאלות שהוצעו ע"י התלמידים .חשוב שהשאלות לא תהיינה מנוסחות
כשאלות שהתשובה עליהן היא "כן""/לא" .את השאלות ניתן לנסח בעזרת מילות השאלה" :כיצד",
"מה הקשר"" ,מה יקרה ל."...
 .6המורה מסכם על הלוח מהי שאלת חקר ומסכם עם תלמידיו רשימת שאלות חקר שניתן לבצע עם
המסוק שהם בנו.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 .7כל תלמיד בוחר את אחת משאלות החקר ומבצע את הניסוי בקבוצות.
 .8התלמידים מעבדים ומסכמים את התוצאות שהם קיבלו ומציגים אותן בפני כל הכיתה.

הפיזיקה מאחורי הפעילות
מסוק הנייר הוא קל .לאוויר יש מסה ,והוא תופס מקום .ברגע שהמסוק מתחיל ליפול ,האוויר מפעיל
כוח חיכוך על המסוק המאט אותו .המסוק חייב לדחוף את האוויר מסביבו על מנת לעבור .כשמסוק
נופל ,האוויר מפעיל כוח התנגדות שדוחף את הלהבים של המסוק למצב אלכסוני .במצב זה ,באוויר
תחת להב אחד דוחף את הלהב בכיוון אחד והאוויר תחת הלהב השנייה דולף את הלהב בכיוון
ההפוך .שני כוחות אלה גורמים ללהבים להסתובב .ככל שמהירות הסיבוב של הלהבים גדולה יותר,
המסוק איטי יותר.
ניתן לשלוט על מהירות המסוק על ידי שינוי המסה שלו ,צורת הלהבים ,אורך הלהבים ועוד.

הפעלה בכיתה
את הפעילות ניתן להפעיל במספר דרכים:
 .1יריד מדעים – מכינים תבניות של מסוקים .תלמידים המבקרים ביריד יקבלו תבנית ,יסיימו לבנות את
המסוק וישגרו אותו מעמדה שליד הדוכן.
 .2פעילות חקר כיתתית שבה כל תלמיד בונה את המסוק שלו ובוחר שאלת חקר שאותה הוא יחקור.
 .3תלמידים יבנו מסוקים שונים ויתחרו ביניהם על התואר המסוק האיטי ביותרה ,כאשר כל המסוקים
משוחררים מאותו הגובה.

הערות דידקטיות
הפעילות הזאת יכולה להוות פתיח מצוין לפעילויות בגישת החקר .דף עבודה לתלמיד מצורף בהמשך.
הפעילות מתמקדת בניסוח שאלות חקר ובמושגים משתנה תלוי ובלתי תלוי.
 .1דוגמאות לשאלות שניתן לחקור:
 כיצד תלוי זמן הנפילה מגובה קבוע במשקל המסוק? את משקל המסוק ניתן לשנות בצורה מבוקרת
על ידי הוספת אטבי משרד בנוסף לאטב שכבר קיים.
 כיצד תלויה הנפילה מגובה קבועה באורך הלהבים? ניתן לבנות סדרה של מסוקים שההבדל ביניהם
הוא אורך הלהב.
 כיצד תלויה הנפילה של המסוק בצורת הלהבים? ניתן לבנות סדרת מסוקים בעלי להבים שונים
בצורתם.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

 כיצד תלוי זמן הנפילה מגובה קבוע ,במספר הלהבים? ניתן לבנות מסוקים שבהם החלק העליון של
הנייר חולק לשניים ,על מנת ליצור שני להבים; יחולק לשלושה או ארבעה להבים.
 מדוע המסוק אינו מסתובב מיד אלא רק לאחר זמן מסוים?
 האם רוחב הכנפיים משפיע על זמן הנפילה מגובה קבוע?
 האם מהירות המסוק לאורך מסלולו קבועה?
 .2ניתן לבקש מהתלמידים לצלם את נפילת המסוקים ולנתח את סרט הווידאו בעזרת תוכנה לניתוח סרט
וידאו ולמצוא את מהירותו של המסוק כתלות בזמן ואת תאוצתו .במקרה זה אין לשכוח לסמן נקודה
צבעונית ובולטת על המסוק ,והיא תהיה נקודת הייחוס למדידת מיקומו של המסוק .לקביעת קנה
המידה של המרחקים בסרט הווידאו ,יש לצלם את נפילת המסוק כשברקע יש חפץ שאורכו ידוע.

הערות טכניות
 ניתן להשתמש בנייר  A4צבעוני.
 לרוחב הדף  A4ניתן לצייר  3מסוקים.
 ניתן לקשט את המסוקים .
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

מסוק מנייר -דף לתלמיד
לרשותכם דף נייר ובו דגמי נייר לבניית מסוק ,מהדקי
נייר ,מספריים ושעון עצר.

 .2קפלו את חלקים
 Aו B -למרכז

עקבו אחר ההוראות לבניית המסוק.

 .1גזרו את הקווים הרציפים
וקפלו את הקווים המקווקווים
כמתואר בהמשך

 .3קפלו את חלק C

ביצוע תצפית



החזיקו את המסוק ושחררו אותו ממנוחה.
התבוננו בתנועת המסוק עד פגיעתו בקרקע.



תארו את התופעות שבהן צפיתם

 .4קפלו את חלקים  DוE -

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
שאילת שאלות
נסחו לפחות  5שאלות שונות בעקבות התצפית שביצעתם.
_________________________________________________________________ .1
_________________________________________________________________ .2
_________________________________________________________________ .3
_________________________________________________________________ .4
_________________________________________________________________ .5
_________________________________________________________________ .6
91

קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

פעילות  :17קסם  -העלמת כוס מזכוכית

מטרת הפעילות

הדגמת שבירת האור בתווכים בעלי מקדמי שבירה שונים ודומים

שילוב בהוראת הנושא

אופטיקה גאומטרית :שבירה ,מקדם שבירה של חומרים שונים

שכבת גיל מומלצת

כיתה ט' י' ,י"א

סוג הפעילות

הדגמה

משך הפעילות

שיעור אחד ( 45דקות)

מבוא
הדוגמות הבאות מבוססות על העובדה שמקדם השבירה של שמן צמחי (ישמן קנולה) כמעט זהה למקדם
השבירה של זכוכית פיירקס.
במעבדה לכימיה ניתן למצוא כוסות ומבחנות בכל מני גדלים ומקלות מזכוכית פיירקס.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

ציוד נדרש

 2 כוסות פיירקס גדולות או מבחנות גדולות
 כוס פיירקס קטנה שנכנסת בקלות לתוך הכוס הגדולה או  3מבחנות הנכנסות זו לתוך זו
 מקל זכוכית מפיירקס
 שמן קנולה או שמן תינוקות

ביצוע ההדגמות
הדגמה  – 1העלמת הכוס
 .1מניחים את הכוס הקטנה בתוך הכוס הגדולה או מכניסים את המבחנות זו בתוך זו.
 .2מתחילים למלא בשמן את הכוס הקטנה וממשיכים למזוג את השמן עד שהוא גולש מתוך הכוס הקטנה,
והשמן ממלא את הכוס הגדולה עד אשר היא נעלמת.
http://www.youtube.com/watch?v=2EOf_Z_hnHo
https://www.youtube.com/watch?v=Wif_yGZcK18

הדגמה  – 2העלמת מקל זכוכית
 .1מוציאים את הכוס הקטנה מתוך הכוס הגדולה תוך כדי שפיכת השמן שבה לתוך הכוס הגדולה.
 .2ממלאים את הכוס הגדולה השנייה במים.
 .3מניחים פעם את מקל הזכוכית בתוך הכוס עם המים ופעם בתוך הכוס עם השמן .בשמן המקל נעלם.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

הדגמה  – 3העלמה חלקית של מקל זכוכית בכוס עם שכבת מים ושכבת שמן
 .1מוסיפים לכוס עם המים את השמן .עכשיו בתוך הכוס יש שתי שכבות של נוזל ,מים ושכבת שמן שצפה
על המים.
 .2מכניסים את מקל הזכוכית לתוך הכוס .המקל נעלם בחלקו העליון ומופיע בחלקו התחתון.
http://www.youtube.com/watch?v=wlELYZJ5JF4

הערות דידקטיות
 בביצוע ההדגמות ,מומלץ להשתמש באסטרטגיית הוראה ) .POE (PREDICT- OBSERVE- EXPLAINלפי
שלבי האסטרטגיה:
 .1לפני ביצוע ההדגמות ,יש להציג בפני התלמידים את ההדגמות (בלי לבצע אותן) ולבקש מהם לנבא
מה יקרה לכוס/מבחנה/מקל הזכוכית בכל אחת מהדגמות .ניתן לבקש מהתלמידים לשוחח בינם
לבין עצמם על הניבוי שלהם.
 .2המורה מבצע את ההדגמות .
 .3התלמידים משווים בין הניבוי לבין תוצאות ההדגמה ומנסים ,להסביר את ההבדלים -אם נמצאו
כאלה -בין תוצאות ההדגמה לבין הניסוי.
 .4המורה עורך דיון כיתתי קצר על ההדגמה ועל הפיזיקה שמאחורי ההדגמה.
 .5לסיום התלמידים ממלאים את הטבלה הבאה:
 הפעילות מתאימה מאוד ליריד מדעים תחת הכותרת קסמי מדע.
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

טופס – הערכה עצמית
(השוואת תוצאות ההדגמה לניבוי)

א .מלא את הטבלה המצורפת

ניבאתי ש...

ראיתי ש...

הסברתי ש...

עכשיו אני יודע ש...

ב .האם הניבוי וההסבר שלך תואמים את תוצאות ההדגמה שנערכה?
אם אינם תואמים הסבר במה.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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קובץ זה נועד אך ורק לשימושם האישי של מורי הפיזיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו
בקובץ זה לכל מטרה אחרת ובכלל זה שימוש מסחרי; פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו
מלמד המורה); העמדה לרשות הציבור או הפצה בדרך אחרת כלשהי של קובץ זה או כל חלק ממנו.

