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                                          מכון ויצמן למדע  -ד"ר רוני זהר   /   חיכוךכוח 

 הבנה של כוח החיכוך:/התנסויות מומלצות להרגשה

לנגוע ברצפה בעזרת הידיים, בקיר,  -ראשית מומלץ לנגוע בכל מיני סוגים של מצעים  .א

, בחול, בעץ, קרם ידיים ועוד לבקש מהילדים לנגוע לפני שמציגים ןניילובשולחן, בשקיות 

. הפעילות הזו יכולה להיות כמו סוכן קוגניטיבי לקראת ההסבר של כוח להם את הנושא

יות להיזכר במה נגענו ולנסות לדמיין מה היה קורה במצעים ואחרי המשך ההתנסו חיכוך

 השונים

 ההנוער בטלוויזית מסדר בהשראה מפרק מסוים משימה תנועתית קבוצתית הלקוחה .ב

)עדיף רק בנים או רק בנות להדגים  תלמידים להגיע שמונה-חמישהגאליס: מבקשים מ

זרת גיר למשל או חוט ואפשרי גם כמה קבוצות במקביל( מסמנים מעגל קטן ברצפה בע

אסור להם לצאת מהקו שבו סימנו כתף לכתף ו ואומרים להם שהם חייבים לעמוד צפוף 

את המעגל על הרצפה והם חייבים למצוא דרך כקבוצה להרחיב את המעגל כך שיוכלו עוד 

 .אנשים להיכנס אליו. לתת לקבוצות להתאמץ ולמצוא פתרון קבוצתי למשימה

כל אחד נשען  אחורניתלתת ידיים חזק אחד לשני ולהישען  ם:אחד מהפתרונות המוצעי

והכוחות ממשיכת הידיים מאזנים לפנים המעגל וכך המעגל מתרחב והתלמידים  אחורנית

 לא נופלים.

 ניתוח כוחות במצב הפתרון הקבוצתי:

לבקש מהתלמידים המסתכלים מסביב לנתח את מערך השקול עבור ילד אחד שמשתתף 

נראה שיש כוחות מהידיים של החברים שמושכים אותו לכיוון פנים  -בתרגיל הקבוצתי 

. אבל יש פה מצב של שיווי משקל וחייב להיות כוח אחורניתהמעגל והילד נראה בגופו נשען  

א חייב להיות כוח לכיוון חוץ המעגל. זהו כוח החיכוך שיאזן את הכוחות מידי החברים. ז.

לאן הוא היה צפוי נשאל את עצמנו  ברגליו לפנים מרכז המעגל. שמונע מהילד להחליק

ונראה שמבחינת כפות  אחורניתלהחליק אם הרצפה הייתה חלקה לגמרי ? הילד נשען 

כוח החיכוך  על גבו. ולמעשה נופל בגופו אחורנית רגליים היה מחליק קדימה לתוך המעגל

מתנגד בכיוונו לכיוון ההחלקה הפוטנציאלי ובמקרה זה פועל לכיוון חוץ המעגל ומאזן את 

 הכוחות בידיים.

לבקש מהילדים ללכת יחפים בחדר לאט ולנסות להרגיש את כוח החיכוך שבזמן ההליכה  .ג

והיינו  . אם הייתה רצפה חלקהתנועת כפות הרגלייםעוזר להם להתקדם ונמצא בכיוון 

על ליפול  עם גופנו קדימה בזמן הצעידה קדימה היינו צפויים להחליק אז צועדים קדימה

שכפות הרגליים מחליקות אחורה ולכן כוח החיכוך שמתנגד לכיוון ההחלקה  הפנים

ולמעשה עוזר לנו להתקדם עוזר לנו ללכת. לבקש מהילדים   הפוטנציאלי הוא לפנים קדימה

לבקש לדמיין רצפה חלקה עם שמן. הדמיון עוזר גם הוא ללמידה שמדמיינים יש הפעלה 

ולה עצמה נעשתה, כמו שבצפייה תנועתית של המוח לפעמים באותם אזורים כאילו הפע

פועלים האזורים התנועתיים גם כן. הדמיון והשאלה לאן נחליק אם המשטח יהיה מסוג 

כזה או מסוג אחר עוזרת להבין מהו כיוון כוח החיכוך והאם הוא עוזר לנו להתקדם או 
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הקשר של ) כמובן מפה אפשר לגשת לחיכוך בגלגל במכוניות ולהמשך דיון ב מפריע לנו.

 מצעים שונים ומקדמי חיכוך(

 ים התלמידיםהדמיון, ההתנסויות הפיזיות, המגע והבעיה הקבוצתית שנדרש לסיכום:

תייצר חוויה אצל הלומדים שאולי ישתמשו בזיכרון  לפתור לפתור או לראות אחרים מנסים

. אל 'וכובמצבים מסוימים לאן פועל כוח החיכוך  תאינטואיטיבישלה בהמשך כדי להבין 

תוותרו על ההתנסויות האלה הן משמעותיות מעבר להנאה ולעניין שבהם. אל תחששו מקצת 

 בלאגן בכתה, הוא מבורך. 

 ה!בהצלח

 

 

            

   

 

 

 

 הליכה מודעת יחפים בכתה ותשומת לב לתחושה מהרצפה                            

 

 

 בעצמנו, בחפצים שונים ומצעים שוניםמגעים                         
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