
 

___________________________________ 
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 

 

                                       ן למדעמכון ויצמ - ד"ר רוני זהר   /  ן של ניוטוןחוק ראשו

לאחר שיש לתלמידים מושג מהם כוחות והיכרות לפחות עם חלקם. הבנה שלכל כוח יש את הכוח הנגדי לו 

 שונים כוחות עלמבחינת אינטראקציה בין גופים ) חוק שלישי(. אפשר לעבור למערכת שבה מסתכלים 

וב לחדד את פועלים על גוף מסוים. ) מעבודה בהשתלמויות עם מורי חטיבות ביניים ראינו עד כמה חשש

גוף מסוים ועליהם אפשר לחשב בהמשך משוואת כוחות להתייחס לחוק  לההבדל בין כוחות שפועלים ע

 (ביניהםלהבחין  מאוד בין שני גופים חשוב האינטראקציראשון ושני לעומת כוחות 

ים מצב של שיווי משקל בין הכוחות הפועלים על גוף מסו -שרוצים להסביר על חוק ראשון של ניוטון 

 אפשר להדגים עם שלושה תלמידים:

שווה כוח המשיכה שמפעיל כדור הארץ על התלמיד    -מצב שיווי משקל    -תלמיד עומד בלי לזוז   .א

כוחות בציר האנכי ובציר האופקי לא  יןושיוהו זכוח הנורמלי שמפעילה הרצפה על התלמיד. ל

 פועלים במצב עמידה כוחות אז אין מה לחשב שם.

תלמידים אחרים מושכים אותו כל אחד ביד אחת כך שבסה"כ התלמיד עדיין תלמיד עומד ושני   .ב

במצב זה יש גם שיווי משקל מהכיוון האופקי ושני הכוחות שהתלמידים  -עומד במקומו 

 מפעילים עליו מאזנים זה את זה.

מבקשים מהתלמיד העומד ללכת לאורך קו ישר בהליכה צעד אחר צעד ) שגדלי הצעדים זהים  .ג

והקצב זהה, עד כמה שקרוב למהירות קבועה( ומבקשים מהתלמידים האחרים למשוך 

מהצדדים כמו בתמונה כך שבסה"כ התלמיד לא יסטה מהקו הישר. וזו הדגמה לשיווי משקל 

שוב בכל הכיוונים רק הפעם נזכרים שחוק ראשון תקף גם במצב של מהירות קבועה ולא רק 

 במצב של שיווי משקל ללא תנועה.

 

 כללית של הנושא מומלץ ללמד את הנושא הזה לאחר לימוד יחידות וקצב ולאחר היכרות לסיכום:

כוחות. חשוב להדגים פיזית ) גם אם חלק מהתלמידים רק מסתכלים( את הנקודות שידוע שקשות או 

נשכחות לתלמידים. הרבה תלמידים שוכחים שחוק ראשון מדבר גם על מצב של מהירות קבועה 

 לעזור לא לשכוח את העניין הזה.כזו יכולה והדגמה 


