
 
 

 
 
 

 2020תש"ף,  בחשמלבגרות 

פתרון, מחוון ודוגמאות לשגיאות של תלמידים בבחינת הבגרות 



 1, שאלה 2020חשמל 

 

 שגיאות של תלמידיםדוגמאות ל מפתח ההערכה פתרון 

 א.1

 

 לכוח המתיחות 30%

 לכיוון 15%

 לשם של הכוח 15%

 לכוח הכבידה 30%

 לכיוון 15%

 לשם של הכוח 15%

 לכוח המתיחות 40%

 לכיוון 20%

  לשם של הכוח 20%

 ככוח Eהכנסת השדה החשמלי 

 �⃗�𝑒או כיוון שגוי של הכוח החשמלי 

 ב.1

 

בחירה נכונה של הציר האופקי  10%

 והציר האנכי.

כותרות הצירים: שם הגודל בפיזיקה  10%

 + היחידות.

 קנה המידה: 30%

שמתקבל גרף ריסת הערכים כך פ 10% 

 .שגודלו לפחות חצי עמוד

סימון ערכים של שנתות ראשיות  10% 

 במרווח מתאים.

 קנה מידה אחיד לכל ציר בנפרד. - 10% 

הניקוד . כל הנקודות מהטבלה סימון 30%

 מותנה בקנה מידה אחיד בצירים.

על פי הכללים קו מגמה  20%

 הניקוד מותנה: המקובלים.

בקנה מידה אחיד לכל אחד  .א

  בחירה שגויה של המשתנה המופיע

 בכל ציר:

גרף המתאר תלות הפוכה מהמבוקש  -

 בשאלה.

הכותרות מתאימות למבוקש בשאלה,  -

 אך הערכים מתאימים למשתנה האחר.

 :קנה מידה 

אינו אחיד. דוגמאות: הערכים של  -

המשתנה אשר מופיעים בטבלה 

מסומנים במרווחים זהים, גם אם מרווח 

 הכמות בין שני ערכים עוקבים אינו זהה.

אינו סביר. דוגמאות: גודל הגרף אינו  -

לעיתים גודל קטן  לפחות חצי עמוד.

מאוד שלא מאפשר עיבוד מידע ברמה 

 כלשהי.
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 1, שאלה 2020חשמל 

 מהצירים.

 בשרטוט קו המגמה עם סרגל. .ב

חים את בחלק מהמקרים תלמידים מות -

הצירים לגודל סביר, אך הערך 

המקסימאלי של הציר הוא במרווח של 

משבצות מהערך הנמוך ביותר של  2-3

 אותו הציר.

 :שנתות ראשיות 

אי סימון שנתות ראשיות במרווח סביר.  -

דוגמאות: לאורך הציר מופיעים לכל 

ערכים של שנתות ראשיות;  3היותר 

השנתות הראשיות שמופיעות על 

הם רק הערכים המופיעים הצירים 

בטבלה )גם אם הסימון מציג קנה מידה 

 אחיד(.

בחירה לא סבירה לקנה המידה. למשל  -

של הגודל  1משבצות = יחידת  7

בפיזיקה, כך שכמעט בלתי אפשרי 

בקנה מידה  2.5לסמן למשל ערך שהוא 

 זה.

  שרטוט ללא סרגל, צירים ו/או קו

 המגמה.

  .בד"כ שרטוט שגוי של קו המגמה

שורטט כקו המחבר בין שתי הנקודות מ

 הקיצוניות. 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

𝑦∆ ג.1

∆𝑥
=

0.19 − 0.03

(4.4 − 0.4) ∙ 10−7
= 0.04 ∙ 107𝑚2

𝐶
 

 xחלקי  yלחישוב היחס  20%

 נקודות על קו המגמה 2לבחירת  50%

 :לתשובה 30%

 תשובת חישוב נכונה על פי ההצבה 10%

 דר גודל לס 10%

 ליחידות 10%

שימוש בנקודות מהטבלה שאינן  -

 בהכרח על קו המגמה.

ת סמוכות מאוד שימוש בנקודו -

ה יסטי על קו המגמה שנותנות

 0.03) 25%גדולה עד כדי 

 (0.04במקום 

10, דר גודלהתעלמות מהס -
7

 

 אי רישום יחידות -

 .0.04התשובה הנפוצה הייתה: 

 ד.1

 

Σ�⃗�𝑥 = 0 ⇒ 𝑇𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝐹𝑒 ;Σ�⃗�𝑦 = 0 ⇒ 𝑇𝑐𝑜𝑠𝛼 =mg 

𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝐹𝑒

𝑚𝑔
 

𝐹𝑒 = 𝑞𝐸 = 𝑞
𝜎

2𝜀0
 

𝑡𝑎𝑛𝛼 =
𝑞

2𝜀0𝑚𝑔
σ 

)או כל כוח להחלפת כוח המתיחות ברכיביו  10%

אחר, בהתאם לכיוון שנבחר, כי בכל כיוון שקול 

 הכוחות אפס(.

 לשימוש בחוק הראשון של ניוטון 20%

 לכל כיוון 10%

 tana-לביטוי ל 30%

 Fe-לביטוי ל 20%

 סופיתלתשובה  20%
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

בין הלוח על פי התרשים רואים כי סימן המטען שלילי. הלוח טעון בעודף מטען חיובי.  (1) ה1

לבין המטען פועל כוח חשמלי מסוג משיכה. כוח זה פועל בין מטענים מנוגדים 

 בסימנם.

 

 

 

 שיפוע הגרף (2)

0.04 ∙ 107 =
𝑞

2𝜀0𝑚𝑔
=

𝑞

2 ∙ 8.85 ∙ 10−12 ∙ 0.001 ∙ 10
 

q = 7.08 ∙ 10−8𝐶 

 

(1) 30%: 

 לתשובה 10%

 נימוק 20%

 

 

(2) 70%: 

 לשימוש בשיפוע 30%

 הצבה 20%

 ויחידותסופית  תשובה 20%

(1) 

סימן המטען חיובי, כי שיפוע הגרף בביטוי 

 שפותח בסעיף הקודם הוא:

𝑞

2𝜀0𝑚𝑔
לכן  )שיפוע חיובי( . הגרף עולה

 המטען חיובי. 

(2) 

הוצגו מטענים הקטנים ממטען האלקטרון. 

 דוגמאות:

8.4810
-22

C ;5.62910
-41

C ;7.0710
-23

C. 

 .1תרשים מספר  ו.1

על מנת שהכדורים יהיו במנוחה במצב שהחוטים מקבילים ללוח, צריכים לפעול עליהם 

 זה לזה.שני כוחות אופקיים חשמליים בלבד, המנוגדים 

 הכוח החשמלי הוא מסוג משיכה כי המטענים מנוגדים בסימנם.  q2ללוח ובינו לבין  q1בין 

 ללוח כוח חשמלי מסוג דחייה כי סימנם זהה. q2בין 

אופקיים המנוגדים  על כל אחד מהכדורים פועלים שני כוחות חשמליים 1רק בתרשים 

 בכיוונים שלהם:

q1משיכה ללוח ימינה ומשיכה ל :-q2 שמאלה 

q2משיכה ל :-q1 .שמאלה ודחייה מהלוח ימינה 

 הכוחות החשמליים שפועלים על כל כדור הם באותו כיוון; 2)בתרשים 

 באותו כיוון.( q1הכוחות החשמליים על  4-ו 3בתרשימים 

 לתשובה 30%

 לנימוק: 70%

לקביעת הכיוונים של הכוחות  30%

 החשמליים שצריכים לפעול על כל כדור.

לכיווני הכוחות החשמליים הפועלים  20%

 .q1על 

לכיווני הכוחות החשמליים הפועלים  20%

 .q2על 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

𝑉𝑠2 א.2 = 𝑉𝑅1 

𝐼 =
𝜀

𝑟 + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅𝑀𝑁
=

30

2 + 2 + 3 + 12
=

1

3
𝐴 = 0.33𝐴 

𝑉𝑅1 = 𝐼 ∙ 𝑅1 =
1

3
∙ 2 =

2

3
𝑉 

𝑉𝑠2 =
2

3
𝑉 = 0.67𝑉 

𝑉𝑠2: לקביעה 30% = 𝑉𝑅1 

 :לחישוב הזרם 30%

 נוסחה 10%

 הצבה 10%

 תוצאת החישוב 10%

 :R1לחישוב המתח על הנגד  30%

 נוסחה 10%

 הצבה 10%

 תוצאת החישוב 10%

 תשובה סופית ויחידות 10%

 

 

המפסק פתוח, לכן לא זורם דרכו זרם  -

לפי חוק אוהם  בין קצותיו אפס והמתח

V=IR. 

 0בגלל שהמפסק פתוח התנגדותו היא  -

 ע"פ חוק אוהם. 0ולכן המתח עליו הוא 

 

 הוריית הוולטמטר קטנה. ב.2

 הזזת הגררה מקטינה את התנגדות הנגד המשתנה

 לכן ההתנגדות הכוללת במעגל קטנה

 לכן הזרם במעגל גדל

 הוולטמטר מודד את מתח הדקי הסוללה

 גדל מתח ההדקים קטן. Iקבועים, לכן כאשר  r-ו VAB=-Ir ,לפי 

 לתשובה 30%

 לנימוק:  70%

שהוולטמטר מודד את מתח הדקי  לקביעה 30%

 הסוללה.

 התנגדות הכוללת קטנהשה לקביעה 20%

 הזרם גדלש למסקנה 20%

מטר קטנה. בהזזת הגררה טהוריית הוול

 קטן. Vגם  V=IRההתנגדות קטנה, לפי 

 הוא אפס. S1המתח בין קצות המפסק  ג.2

 .R1+ המתח בין הדקי  S2שווה למתח בין הדקי המפסק   S1המתח בין הדקי 

 סגור לכן המתח בין הדקיו אפס  S2המפסק 

 פתוח, לכן המתח עליו אפס. S1לא זורם זרם כי  R1דרך 

 לתשובה 30%

 לנימוק:  70%

להבנה שהמתח בין הדקי המפסק הוא  30%

 המפורטים. סכום המתחים

 S2למתח בין הדקי  10%

 R1למתח בין הדקי  20%

המפסק פתוח, לכן לא זורם דרכו זרם  -

לפי חוק אוהם  והמתח בין קצותיו אפס

V=IR. 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

 הוריית הוולטמטר אינה משתנה. ד.2

הזזת הגררה אינה משנה את התנגדות , R1 -מאחר ולא עובר זרם דרך הגררה ו

 התנגדות המעגל כולו., לכן אינה משנה את הנגד המשתנה

 לכן הזרם הכולל במעגל אינו משתנה

 לכן מתח הדקי הסוללה אינו משתנה.

 לתשובה 30%

 לנימוק:  70%

הזזת הגררה אינה משתנה את התנגדות  30%

 הנגד המשתנה

 הזרם הכולל אינו משתנה 20%

 מתח ההדקים אינו משתנה 20%

 הוריית הוולטמטר תקטן –כמו בסעיף ב' 

ההדק החיובי של מקור המתח  ה.2
 .D-מחובר ל *

הזרמים ששני המקורות מזרימים דרכו נתון שבנגד המשתנה לא זורם זרם, לכן 

 .ם.בכיוונים מנוגדי חייבים להיות

 מחוץ למקור המתח הזרם זורם מההדק החיובי לשלילי. לכן:

 מזרים דרך הנגד המשתנה זרם מ-M ל-N 


 .M-ל N-מזרים דרך הנגד המשתנה זרם מ *

 לתשובה 30%

 לנימוק:  70%

 לכיווני הזרם מנוגדים דרך הנגד המשתנה 30%

 כיוון הזרם מחוץ למקור מתח 20%

דרך הנגד  לכיוון הזרם שמזרים  10%

 המשתנה

לכיוון הזרם שמזרים  10%
דרך הנגד  *

 המשתנה.

 

 .I2-ב R2ואת הזרם דרך  I1-ב R1נסמן את הזרם דרך  ו.2

 .I1=I2=Iלכן:  VMN=0נתון: 

 -Ir-IR2=0ענף תחתון:                                

I =
ε

r + R2
=

6

1 + 3
= 1.5A 

 ענף עליון:

ε∗ − IR2 = 0 

𝜀∗ = 1.5 ∙ 2 = 3𝑉 

לשימוש בחוק שימור המטען והמסקנה  20%

I1=I2=I. 

בשני  לשימוש בחוק שימור האנרגיה 40%

 .שונים מסלולים

חישוב  20%
*. 

 ויחידות. סופית תשובה 20%

I1=I2 

ענף עליון: 
*
-I1R1-I1RMN=0 

 -I2r-I2R2-I2RMN=0ענף תחתון: 

 מהצבת הערכים בענף התחתון מתקבל

I2=0.375A מהצבת הזרם במשוואת הענף .

העליון מתקבל 
*
=5.25V. 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

 לפי הערכים הרשומים על הנורה: א.3

 ;18Vהיא תאיר באורה המלא כאשר המתח בין הדקיה יהיה 

 .27Wכשהיא תאיר באורה המלא ההספק שיתפתח בה הוא 

 לכן הזרם שיזרום דרכה במצב של אור מלא:

Imax =
Pmax

Vmax
 

Imax =
27

18
= 1.5A 

מאחר והנורה מחוברת בטור לאמפרמטר, הוריית האמפרמטר במצב הארה 

 .1.5Aהיא  מלא של הנורה

להבנה שהערכים הרשומים על הנורה הם  30%

 הערכים המתאימים למצב הארה מלא.

 

 

 לנוסחה 20%

 

 הצבה וחישוב 20%

 לחיבור האמפרמטר בטור לנורה 10%

 יחידות.תשובת החישוב +  20%

 

 

 , להראות אחד מהבאים:RMN=0בדיקה כאשר  ב.3

Imax=1.45A<1.5A הזרם במעגל 

Vmax=17V<18V מתח הדקים 

 או:

( 18V)או המתח עליה  1.5Aמוביל לכך שכדי שהזרם דרך הנורה יהיה החישוב 

 .RMN<0מתקבל 

 לחישוב 60%

להסבר מדוע אי אפשר לבצע את המטלה  40%

 לאור תוצאת החישוב.

 

𝑉𝑀𝑁 ג.3 = 𝐼𝑅𝑀𝑁;          𝑉𝑀𝑁 = 𝜀1 − 𝐼𝑟1 − 𝑉𝐿1 

1.5 ∙ 𝑅𝑀𝑁 = 30 − 1.5 ∙ 2 − 18 

𝑅𝑀𝑁 = 6Ω 

 לנוסחאות 40%

להצבת הערכים המקסימאליים להארה  20%

מלאה )גם לחישוב התנגדות הנורה כאן או 

 בסעיפים קודמים(

 להצבת הכא"מ וההתנגדות הפנימית. 20%

 ויחידות. סופית תשובה 20%
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

 .RMNעל מנת להקטין את ההתנגדות  Nיש להזיז את הגררה לנקודה  ד. 3

 :Iדרך נימוק 

כדי שתאיר באורה המלא,  1.5Aלפי סעיף א הזרם דרך כל נורה צריך להיות 

 .18Vוהמתח בין הדקיה 

מאחר ומחברים את הנורות במקביל זו לזו, הזרם הכולל במעגל צריך להיות 

1.5n כאשר ,n .הוא מספר הנורות שחוברו במקביל 

1.5𝑛לפי סעיף קודם:           ∙ 𝑅𝑀𝑁 = 30 − 1.5𝑛 ∙ 2 −  , לכן:18

𝑅𝑀𝑁 =
12 − 3𝑛

𝑛
=

12

𝑛
− 3 

 .RMNין את טיגדל יש להק n-מכאן שככל ש

 :IIדרך נימוק 

כאשר מחברים נורות במקביל זו לזו, ההתנגדות השקולה קטנה ולכן הזרם 

גדל. מאחר ומתח  VMNקטן, והמתח  v=-Irהכולל גדל. מכאן, שמתח ההדקים, 

על מנת להבטיח שהמתח בין הדקי  VnL+VMNהדקים הוא סכום המתחים 

 .RMNע"י הקטנת התנגדות הנגד  VMNיש להקטין את  18Vהנורות ישאר 

 :IIIדרך נימוק 

כאשר מחברים נורות במקביל זו לזו, ההתנגדות השקולה קטנה ולכן הזרם 

קטן, וההספק המופק קטן. אך כדי  v=-Irהכולל גדל. מכאן, שמתח ההדקים, 

יש להקטין את ההספק המתפתח  27Wשיותר נורות יאירו באורן המלא, בהספק 

P=Iבנגד המשתנה. לפי 
2
Rמאחר ו ,-I להקטין את ההספק יש  גדל, על מנת

 .RMNלהקטין את התנגדות הנגד 

 תשובה 30%

 נימוק 70%

לערכים המקסימאליים של הנורה  20%

 )זרם/מתח/הספק(

 (1.5n)או ביטוי  לזרם כולל גדול יותר 20%

למתח ההדקים )נוסחה/קטן/הספק  20%

 מופק קטן(

 .RMNלשימוש בשינוי  10%

 הזזה ל-N:דוגמאות להסבר חלקי , 

שמוסיפים עוד נורה יש להגדיל את ככל  -

הזרם הכולל במעגל ולכן יש להקטין את 

-ההתנגדות השקולה ע"י הזזת הגררה ל

N. 

. מכיוון שככל שמוסיפים Nלהזיז לכיוון  -

יותר נורות במקביל ההתנגדות השקולה 

קטנה והזרם גדל. אבל מכיוון שצריך 

שיהיה אותו הזרם על כל הנורות צריך 

תהיה כמה שיותר  שההתנגדות השקולה

 . RMNקטנה ולכן צריך להקטין את 

 הזזה ל-M:דוגמאות לנימוק , 

הואיל ונגדים נוספים חוברו במקביל  -

למעגל, ההתנגדות השקולה של המעגל 

קטנה ולכן הזרם הכולל יגדל ויהיה גדול 

כך שהנורות ישרפו. לכן יש להגדיל  דימ

-ע"י הזזת הגררה ל RMNאת התנגדות 

M. 

ברות במקביל, כלומר הנורות מחו -

ההתנגדות הכללית של המעגל תקטן. 

כדי  M-צריך להעביר את הגררה ל

ו"לפצות"  RMNלהגדיל את ההתנגדות 

על ההתנגדות שירדה כדי לשמור על 

 הזרם במעגל.
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

 מסעיף קודם: Iדרך נימוק בהמשך ל – Iדרך  ה. 3

𝑅𝑀𝑁 =
12

𝑛
− 3 = 0 

𝑛 = 4 

 :IIדרך 

 18V, המתח בין הדקי הנורות 1.5nהזרם הכולל הוא 

RMN=0 

 18Vלכן מתח ההדקים 

18 = 30 − 2 ∙ 1.5𝑛 

𝑛 = 4 

 :IIIדרך 

 1.5nהזרם הכולל הוא 

 הנורות מחוברות במקביל לכן התנגדותן השקולה היא:

1

𝑅𝑛𝐿
=

1

𝑅𝐿
+

1

𝑅𝐿
+ ⋯ +

1

𝑅𝐿
=

𝑛

𝑅𝐿
 

𝑅𝑛𝐿 =
𝑅𝐿

𝑛
 

 באמצעות מצב של הארה מלאה:  RLחישוב 

𝑅𝐿 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑎𝑥
=

18

1.5
= 12Ω 

RMN=0:לכן , 

ε = 1.5𝑛(𝑟 + 𝑅𝑛𝑙) 

30 = 1.5𝑛 (2 +
12

𝑛
) 

𝑛 = 4 

 :Iדרך 

30% RMN=0 

 חישוב 50%

 תשובה נכונה 20%

 

 :IIדרך 

30% RMN=0 

 1.5nלזרם  15%

 18Vלמתח הדקים =  15%

 לנוסחת מתח ההדקים 10%

הפנימית של להצבת הכא"מ וההתנגדות  10%

 הסוללה.

 תשובה נכונה 20%

 

 :IIדרך 

 1.5nלזרם  15%

 להתנגדות השקולה של הנורות 15%

30% RMN=0 

 לנוסחת מתח המתח הכולל במעגל 10%

להצבת הכא"מ וההתנגדות הפנימית של  10%

 הסוללה.

 תשובה נכונה 20%

 

 הזרם המרבי שיכול לעבור במעגל: -

I =
𝜀

𝑟
=

30

2
= 15𝐴 

מכיוון שהזרם דרך כל נורה צריך להיות 

1.5A :והן מחוברות במקביל 

15=1.5n 

n=10 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

, כי שתיהן )מאחר ויש בעיה בניסוח השאלה בסעיף נתייחס לשתי שאלות ו.3

 (התקבלו

 

שצורכות כל : ההספק לפני הסעיף ההספק המנוצל )כפי שהוגדרשל נצילות ה

 הנורות(:

 הנצילות בשני המעגלים שווה.

η =
𝑃𝑛𝐿

𝑃𝜀
=

𝑛 ∙ 𝑃𝐿 𝑚𝑎𝑥

𝑛 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜀
=

𝑃𝐿 𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜀
 

  ,הנצילות אינה תלויה במספר הנורות, לכן הנצילות זהה בשני המעגלים. לכן

 בשני המעגלים זהה.

 4)בביצוע חישוב מתקבל שהנצילות של ההספק המנוצל עם נורה אחת או עם 

 .(60%נורות הוא 

 

 (:, במעגל עם נורה אחת יש צרכן נוסףשמנוסח בסעיף)כפי  של המעגלנצילות ה

 במעגל עם יותר נורות הנצילות של המעגל קטנה יותר.

η =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
=

𝐼𝑛𝑉𝑎𝑏

𝐼𝑛𝜀
=

𝑉𝑎𝑏

𝜀
=

𝜀 − 𝐼𝑛𝑟

𝜀
=

𝜀 − 𝑛𝐼𝑚𝑎𝑥

𝜀
 

 ו-r .ככל שמספר הנורות לכן,  זהים בשני המעגליםn .גדל,  כך הנצילות קטנה 

והנצילות  90%)בביצוע חישוב מתקבל שהנצילות של המעגל עם נורה אחת הוא 

 .(60%נורות הוא  4של המעגל עם 

 לתשובה 30%

 נורות( 4לנימוק )אפשר לנמק לפי  70%

 המתאימהלנוסחת הנצילות  30%

 לפיתוח/חישוב 30%

 למסקנה 10%
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

 כיון הכוח המגנטי השקול הוא מטה. (1) א.4

 על הכריכה פועלים שלושה כוחות:

mg למטה, קבוע בגודלו 

N למעלה 

התיל על כל צלעות מפעיל הכוחות המגנטיים שסכום ) FBΣ וכוח מגנטי שקול

 הכריכה(

 הכריכה במנוחה וסכום הכוחות הוא אפס.

, mgגדל, משמע נוסף כוח בכיוון  Nהנורמל  0-לפי הגרף כשהזרם גדול מ

 בכיון מטה.

 

גדול מגודל הכוח המגנטי  aגודל הכוח שמגנטי הפועל ע"י התיל על צלע  (2)

b. 𝐹𝐵הפועל ע"י התיל על צלע  =
𝜇0𝐼1

2𝜋𝑟
 

ביניהם.  r הכוח המגנטי הפועל בין שני תיילים נמצא ביחס הפוך למרחק

 קרוב יותר לתיל פועל עליו כוח מגנטי גדול יותר. a-מאחר ו

 (:1)-ל 50%

 לתשובה 20%

 לנימוק 30%

 

 

 

 

 

 

 

 (:2)-ל 50%

 לתשובה 20%

 לנימוק 30%
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

 הוא שמאלה. aכיוון הזרם בצלע  (1) ב.4

כיוון השדה המגנטי  )"כלל הבורג"(  בתיל הארוך וכלל יד ימיןלפי כיוון הזרם 

 שהוא יוצר באיזור הכריכה נכנס לדף.

גדול  aמטה, והכוח המגנטי על להכוח המגנטי השקול כיוון לפי סעיף קודם 

 מטה.לפועל כוח מגנטי  aיותר, משמע על 

 הוא שמאלה. aלפי כלל יד ימין כיוון הזרם בתיל כאמור 

 

(2)  

 

 (:1)-ל 60%

 לתשובה 20%

 לנימוק: 40%

לכיוון השדה המגנטי שיוצר התיל  20%

 הארוך.

 aלקביעת כיוון הכוח על צלע  10%

 לשימוש בכלל יד ימין )או שמאל( 10%

 

 (:2)-ל 40%

 לכוח על כל צלע. 10%

 )בשאלה אין דרישה לגודל היחסי של הכוח(

 

 

מעלה ועל  cמטה, על צלע  aעל צלע 

 לא פועל כוח מגנטי. d-ו bהצלעות 

 :((1תרשים כוחות על הכריכה )כאן או בסעיף א) ג.4

 

Σ�⃗� = 0 

N=FB+mg   (1) 

 הכוח המגנטי השקול:

 ((1תרשים כוחות )כאן או בסעיף א) 10%

 ראשון של ניוטוןשימוש בחוק  10%

 (1נוסחה ) 20%

 0סכום כוחות מגנטיים בכיוון אופקי  10%

 (2פיתוח והגעה לנוסחה ) 30%

 ((3)נוסחה ) N-לביטוי ל 20%

 

𝐹𝐵 𝑎 

𝐹𝐵 𝑐 
𝐹𝐵 𝑑 𝐹𝐵 𝑏 

𝐹𝐵 𝑎 

𝐹𝐵 𝑐 

Mg 

N 

FB 
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FB y=FB a-FB c     ;    FB x=FB b-FB d=0 

Σ𝐹𝐵 = 𝐵𝑎𝐼2ℓ𝑎 − 𝐵𝑐𝐼2ℓ𝑐 

𝛴𝐹𝐵 =
𝜇0𝐼1

2𝜋ℎ
𝐼2𝑎 −

𝜇0𝐼1

2𝜋(ℎ+𝑏)
𝐼2c 

a=c :לכן 

𝛴𝐹𝐵 =
𝜇0𝐼1𝑎

2𝜋
(

1

ℎ
−

1

(ℎ+𝑏)
) 𝐼2 = (

𝜇0𝐼1𝑎𝑏

2𝜋ℎ(ℎ+𝑏)
) 𝐼2 (2) 

 :Nנציב בביטוי של 

𝑁 = (
𝜇0𝐼1𝑎𝑏

2𝜋ℎ(ℎ+𝑏)
) 𝐼2 + m𝑔  (3) 

 או

𝑁 =
𝜇0𝐼1𝑎

2𝜋
(
1

ℎ
−

1

(ℎ + 𝑏)
) 𝐼2 + 𝑚𝑔 

 ( ונקבל:3. נציב במשוואה )N=0.0400Nמתקיים  I=0לפי הגרף כאשר  ד.4

0.0400=Mg=M10 

M=410
-3

Kg=4gr 

 לקריאת נקודת החיתוך של קו המגמה עם 50%

 N-ציר ה

 mg-השוואה ל 30%

 עם יחידות מתאימותסופית תשובה  20%

 

מחישוב שיפוע הגרף בעזרת שתי נקודות ברורות לקריאה הנמצאות על קו  ה. 4

10−4המגמה מתקבל שערך השיפוע הוא 
 
𝑁

𝐴
. 

 לפי הנוסחה שפותחה בסעיף ד, שיפוע הגרף הוא

𝜇0𝐼1𝑎𝑏

2𝜋ℎ(ℎ + 𝑏)
 

 לערך השיפועלכן נציב הערכים ונשווה 

4𝜋 ∙ 10−7𝐼1 ∙ 1 ∙ 0.3

2𝜋 ∙ 0.1(0.1 + 0.3)
= 10−4 

I1=66.67A 

לחישוב שיפוע הגרף והשוואה לביטוי  40%

הנכון, או להצבה של נקודה ברורה לקריאה 

 בנוסחה שפותחה בסעיף ג.

 להצבת הקבועים והנתונים 40%

 ויחידות. סופית תשובה 20%
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

 חישוב הזרם: א.5

I =
𝜀

𝑅1 + 𝑅2
 

𝐼 =
24

100 + 140
 

I=0.1A 

 :R2חישוב המתח בין קצות הנגד 

V2=IR2 

V2=0.1140 

V2=14V 

 לחישוב הזרם: 40%

 נוסחה 10%

 הצבה 10%

 עם יחידות תשובה 20%

 לחישוב המתח: 60%

 נוסחה 10%

 הצבה 20%

 עם יחידותסופית תשובה  30%

 

 

 Q=CV ב. 5

המתח בין הדקיו בסיום תהליך הטעינה הוא  R2-מאחר והקבל מחובר במקביל ל

 .R2כמתח בין הדקי 

בדומה למצב של  R2-ו  R1בסיום תהליך הטעינה של הקבל זורם זרם בנגדים 

 .V2=14Vסעיף א, לכן 

 לכן:

Q=0.110
-6

14 

Q=1.4C 

 לנוסחה 20%

להבנת המתח על הקבל בסיום תהליך  40%

 הטעינה.

להצבה )אם טעה בס"ג של קיבול הקבל  20%

 (10%להוריד 

 תשובה עם יחידות 20%

בסיום תהליך הטעינה המתח על הקבל שווה 

 למתח המקור. לכן:

Q=0.110
-6

24=24C 
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

 .2תרשים  ג.5

 הזרם הוא קבוע וערכו: S2ועד לסגירת   t=0לפי סעיף א מרגע 

𝜀

𝑅1 + 𝑅2
 

 נפסל( 1)לכן גרף 

זהים  R2המתח בין הדקי הקבל והמתח בין הדקי הנגד  S2מהרגע בו סוגרים את 

 בכל רגע ורגע.

ולכן הזרם  0ברגע זה המתח בין הדקי הקבל  t1מאחר והקבל אינו טעון ברגע 

הוא 
𝜀

𝑅1
. 

 נפסל( 3)לכן גרף 

עולה עד לטעינה מלאה ואז הזרם במעגל  מרגע זה הקבל נטען והמתח עליו

 חוזר לערך

𝜀

𝑅1 + 𝑅2
> 0 

 נפסל( 4)לכן גרף 

 מאחר ומדובר בתהליך טעינה ירידת הזרם היא מעריכית.

 .2הגרף היחיד שמתאר זאת הוא גרף 

 לתשובה 30%

 לנימוק 70%

 t1לזרם עד  20%

 t1למתח אפס בין הדקי הנגד ברגע  20%

 t1לערך הזרם ברגע  10%

 להבנה שהזרם אינו אפס בסיום התהליך 20%

 4תרשים 

בסיום תהליך הטעינה הזרם במעגל הוא 

 אפס.

 המטען קטן (1) ד.5

מתחיל תהליך פריקה של הקבל ולכן המטען על כל  S1מרגע פתיחת מפסק 

 לוח יורד.

 הזרם קטן.  (2)

 בתהליך הפריקה קצב מעבר המטענים הולך וקטן באופן מעריכי.

 קבוע הזמן לא משתנה. (3)

=RC.רכיבים אלה קבועים בתהליך המתואר . 

 (1)-ל 30%

 תשובה 10%

 נימוק 20%

 (2)-ל 30%

 תשובה 10%

 נימוק 20%

 (3)-ל 40%

 תשובה 10%

 נימוק 30%

מטען הקבל לא משתנה, כי הוא תמיד  -

 אפס )סכום המטען על לוח אחד ולוח שני(.

 אי הבנה של המושג "מטען הקבל". –

מטען הקבל לא משתנה כי פתחו את  -

 ואין מעבר מטענים מהסוללה S1מפסק 

 מצב פריקה לא זוהה -

כי כשמו, הוא  –קבוע הזמן לא משתנה  -

 "קבוע".
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 דוגמאות לשגיאות של תלמידים מפתח ההערכה פתרון 

 לחישוב ע"י:התנגדות של תיל מתכתי נתונה  א.6

𝑅 =
𝜌 ∙ ℓ

𝐴
 

 .-כדי לקבל את ההתנגדות ב  MKSהצבת הנתונים ביחידות 

 , לכן אורך התיל:9mאורך התיל: אורך כל צלע של המסגרת הריבועית היא 

ℓ = 4 ∙ 9 = 36𝑚 

 שטח חתך של התיל:

A=5 mm
2
 = 5(10

-3
)

2
 = 510

-6
 m

2 

𝑅 =
1.5 ∙ 10−6 ∙ 36

5 ∙ 10−6
= 10.8Ω 

 לנוסחה 30%

 ℓלערך הנכון של   20%

mוביחידות  Aשל שטח החתך  לערך נכון 20%
2

 

 להצבת ההתנגדות הסגולית 10%

 ויחידות סופית תשובה 20%

 

ℓ    טעות באורך התיל: - = 9𝑚. 

טעות בהמרה של יחידות השטח חתך,  -

 דוגמאות:

A=510
-3

m
2
 

A=(510
-3

)
2
=2510

-6
m

2
 

 

התנאי ליצירת זרם מושרה הוא שינוי בשטף המגנטי דרך  יראדיאלפי חוק פ (1) ב.6

 מישור הכריכה.

השטף המגנטי דרך הכריכה תלוי ביחס ישר בשדה המגנטי, בשטח החתך 

 (.900של של הכריכה ובזווית בינה לבין קווי השדה )במקרה זה 

 לפי הגרף יש שינוי בשדה המגנטי בעוד יתר הפרמטרים קבועים.

 המגנטי ונוצר זרם מושרה.לכן יש שינוי בשטף 

 

 .t=0.5secעצמת הזרם גדולה יותר ברגע  (2)

 הזרם המושרה נמצא ביחס ישר לכא"מ המושרה.

ראדיי הכא"מ המושרה נמצא ביחס ישר לקצב שינוי השטף אלפי חוק פ

 המגנטי, במקרה זה קצב שינוי השדה המגנטי. 

קצב שינוי השדה המגנטי מתואר ע"י שיפוע הגרף. שיפוע הגרף גדול יותר 

 .t=0.5secברגע 

 (1)-ל 40%

 ראדייאלחוק פ 10%

 לפרמטרים בהם תלוי השטף המגנטי 5%

 לשינוי בשדה המגנטי 10%

 לשינוי בשטף המגנטי 15%

 

 

 (2)-ל 60%

 לתשובה 20%

 לנימוק: 40%

 לקשר בין הזרם לכא"מ 10%

בין הכא"מ לקצב שינוי השדה לקשר  10%

 המגנטי

 לשיפוע הגרף 10%

שיפוע  t-0.5secהקביעה שברגע  10%

 הגרף גדול יותר

 

 

 

 

 

 (2) 

𝜀הכא"מ המושרה הוא  - = 𝐵ℓ𝑣 לכן ברגע ,

שבו השדה המגנטי גדול יותר הכא"מ גדול 

. הזרם שווה t=2.5secיותר, זה קורה ברגע 

 לכא"מ חלקי ההתנגדות, לכן הזרם המושרה

 .t=2.5secגדול יותר ברגע 

. כי לפי הגרף ברגע הזה t=2.5sec ברגע -

השדה המגנטי גדול יותר ולכן גם השטף 

, כי השטף ביחס ישר המגנטי יותר גדול

ביחס ישר לכא"מ המושרה, זרם ה לשדה.

אם הכא"מ יותר גדול גם לכן הוא גדול יותר. 

 .לפי חוק אוהם הזרם יותר גדול
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 עם כיוון השעון. ג.6

לפי חוק לנץ, כיוון הזרם המושרה יהיה כך שישאף לבטל את השינוי בשטף 

 המגנטי.

 לפי הגרף השדה המגנטי גדל, לכן השטף המגנטי גדל

לפיכך הזרם המושרה יצור בתוך שטח הלולאה שדה מושרה בכיוון מנוגד לשדה 

 השטף, כלומר בכיוון לתוך הדף, המגנטי שיוצר את

 הזרם המושרה הוא עם כיוון השעון.)"כלל הבורג"( לפי כלל יד ימין 

 לתשובה 30%

 לנימוק 70%

 חוק לנץ 20%

 למגמת השינוי של השדה המגנטי הנתון 20%

 לכיוון השדה המגנטי המושרה 10%

כיוון הזרם המושרה בעזרת כלל  לקביעת 20%

 יד ימין )או שמאל(

 

התרשים השדה המגנטי יוצא לפי  -

מהדף, לפי כלל יד ימין כיוון הזרם הוא 

)התייחסות לזרם  נגד כיוון השעון.

המושרה כמקור לשדה המגנטי שבו 

 נמצאת הכריכה(.

לפי התרשים השדה המגנטי יוצא מהדף  -

ולפי חוק לנץ השדה המגנטי המושרה 

הפוך תמיד לשדה המגנטי שבו נמצאת 

הוא עם כיוון  ולכן כיוון הזרם הכריכה

 השעון

 פיתוח ביטוי לכא"מ המושרה: ד.6

𝐵 = (6𝑡 − 𝑡2) ∙ 10−3 

Φ = 𝐵𝐴𝑐𝑜𝑠𝛼 = (6𝑡 − 𝑡2) ∙ 10−3 ∙ ℓ2 = (6𝑡 − 𝑡2) ∙ 10−3 ∙ 92 

Φ = 81 ∙ (6𝑡 − 𝑡2) ∙ 10−3 

𝜀 =
𝑑Φ

𝑑𝑡
= 81 ∙ 10−3(6 − 2𝑡) 

 t=2sec:                      =0.162Vהצבת 

 חישוב הזרם המושרה ברגע זה:

I =
𝜀

𝑅
=

0.162

10.8
= 15𝑚𝐴 

 לנוסחת פאראדיי 20%

 ףלביטוי לשט 20%

 לבצוע הגזירה - 10%

 להצבה  30%

 תשובה סופית ויחידות - 20%

 

: t=2secהכא"מ ברגע  שגיאה בחישוב -

t=2sec, 810חישוב עצמת השדה ברגע 
-

3
T;  חישוב השטף המגנטי ברגעt=2sec 

0.648Tm, מ' בריבוע 81 -ע"י הכפלה ב
2 ;

הכא"מ הוא חלוקת השינוי בשטף המגנטי 

חושב ) .=0.342Vבמשך הזמן, לכן 

 (.t=2secהכא"מ הממוצע בפרק הזמן 

בשל טעויות שונות התקבלו זרמים בסדר  -

גודל לא סביר של מאות אלפי אמפר עד 

 מיליון אמפר 20
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 עוצמת הזרם במצב זה קטנה יותר. ה.6

 )לא נדרש נימוק. הנימוק הוא:

 והזווית קבועה נקבלמאחר 

𝜀 =
𝑑Φ

𝑑𝑡
= 81 ∙ 10−3(6 − 2𝑡)𝑐𝑜𝑠𝛼 

 , הרי שהכא"מ יהיה קטן יותר ולכן הזרם,1-קטן מ  cosaמאחר והערך של 

 שנמצא ביחס ישר לכא"מ, יהיה קטן יותר.(

 צמת הזרם גדולה יותר כי מכפילים וע (לא נדרש נימוקלתשובה נכונה ) 100%

 .cosa-ב

 

 


