
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לומדים מהחלל 

 מערך שיעור: 
 

 כבידה - איך נוזלים מתנהגים במיקרו   -פיזיקה  

ופרי לוי, איתן להר,  ע  - בכפר הירוק  מערך שיעור שהוגש בשם ארגון מסלול הכטב"מ

 נטע קרן, ואדר ענתבי 

 

 

 

 

 

 



 

   :מטרות השיעור

 התלמידים ירחיבו את אופקיהם. .1

 התלמידים יביעו עניין נרחב בתחום. .2

 חדש.תחום בעניין  בהםויעורר  בתלמידים תח חשיבה יצירתיתפ  השיעור י   .3

  :לטובת השיעור  עזריםרשימת 

 כוסות   2 •

 מ"ל שמן    150 •

 מ"ל מים   150 •

 מסך ומקרן לטובת צפייה בשידור מתחנת החלל •

 : רקע, ידע קודם

וחומצות  קשרי מימן , ואן דר ואלסיש להכיר את הבסיס לנושא מודל האלסטיות, חוק הוק, קשרי 

 שומן. 

 : תקציר

עניינית. הם ילמדו מושגים  ו התלמידים ילמדו על נושאים שונים בתחום הפיזיקה תוך למידה מעשית

התלמידים ישערו השערות שונות את משמעותם. כן מודל האלסטיות וו  צפיפות חומר, חוק הוק :כגון

לגבי ניסויים שיבצע המורה בכיתה ואיתן סטיבה בתחנת החלל. התלמידים ילמדו לקשר בין הלימוד 

 הענייני לבין החלק המעשי ויתנסו בתחום.

 

 משך הזמן   כותרת  

 דקות 7 הסבר על צפיפות וקשרים בין מולקולות + סרטון הסבר  1חלק 

 דקות 5 ערות לקראת הניסוי + ניסוי הׁש 2חלק 

 דקות 7 הסבר על חוק הוק ומודל האלסטיות 3חלק 

 דקות 10 + מסקנות מתחנת החלל הבינלאומיתניסוי   4חלק 

 

 

 

 

 

 

 



 : הסבר על צפיפות וקשרים בין מולקולות + סרטון הסבר1חלק 

 אין :עזרים

 : הערות

אחר   לחומר  חומר  בין  או  חומר  מולקולבכל  שונותוקיימות  באינטראקציות  ביניהן  המקושרות    . ת 

)ואינטראקצי  :הראשונה וואלס  דר  ואן  והשנייהVDVת  האינטראקציות   : (  מימן.  קשרי  אינטראקציית 

 כגון גודל ענן אלקטרונים, סיעוף, קוטביות המולקולה, מימן חשוף מאלקטרונים   , נובעות מתנאים שונים

 שלילי. -זוג אלקטרונים לא קושר על פני אטום אלקטרוו

 . ון הבאבסרטוקשרי מימן  VDVהסבר מפורט יותר על אינטראקציות  •

 

בנוסף, ישנו הבדל בין מולקולת מים למולקולה של חומצות שומן. חומצת שומן בנויה בתוכה בקשרי 

 קשרים אלה משנים את הצורה המרחבית של המולקולה.  . ציס וטראנס

בין   אם  לבדוק  )  שתיכדי  מסיסות  יתבצע  שומן(  חומצת  היא  מהן  )שאחת  אחת כלומר  מולקולות 

בשנייה(, נבדוק תנאים שונים כמו: מספר קשרי טראנס, פריסת המולקולות, המרחק בין מוסס  תת

האריזה צפיפות  רגעיים.-מדושנובעות    VDVאינטראקציות  ו  המולקולות,   קטבים 

 . בסרטון הבאהסבר מפורט 

 

נחלק את המסה של   צפיפות  כדי לחשב  צפיפותו.  היא רמת  וחומר  חומר  כל  אחד המאפיינים של 

החומר בנפח שהוא תופס. חומר שצפיפותו קטנה יותר, צף על גבי נוזל שצפיפותו גדולה יותר. לכן עץ 

פני   על  וצף  גד  אילו  המים  נפחו  חומר,  מחממים  כאשר  במים.  שוקע  שהחלקיקים  ברזל  מפני  ל 

 בלי שמסתו משתנה, ועל כן צפיפותו קטנה. ממתרחקים אחד מהשני 

בטמפרטורת החדר היא   שמן מעוקב, וצפיפות    מטרלק"ג    998-בטמפרטורת החדר היא כ  מיםצפיפות  

 ק"ג למטר מעוקב.  930-כ

 

 

 

 לקראת הניסוי + ניסוי השערות : 2חלק 

 .  מ"ל מים  150 ובה מ"ל שמן, כוס  150ובה כוס  :עזרים

 . הסרטון הבאאת לתלמידים להראות  מומלץ  :הערות

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7JAjNchOqiU&ab_channel=GiladPelossof
https://www.youtube.com/watch?v=7JAjNchOqiU&ab_channel=GiladPelossof
https://www.youtube.com/watch?v=7JAjNchOqiU&ab_channel=GiladPelossof
https://www.youtube.com/watch?v=cIv9J4S0Bck&feature=youtu.be&ab_channel=%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94
https://youtu.be/DBepvHpUe00


 

   : דיון 

 . מיםולפי מה שלמדנו, נסו לשער מה יקרה כאשר ננסה לערבב שמן 

 האם הנוזלים יתערבבו או שמא ידחו זה את זה?

 ל יצוף מעל השני?זבמידה וידחו, איזה נו

 

   :מהלך הניסוי

 . לתוך כוס השמןאת המים יש למזוג 

התלמידים, לאחר התוצאות יש תוצאות הניסוי: יראו באופן ויזואלי ויתנו משוב להשערותיהם של 

 . להסביר

 

 :  דיון

או  החלל? מה יהיה ההבדל? מדוע אתם צופים שיהיה  נתהאם יהיה ההבדל בתוצאות שיתקבלו בתח

 לא יהיה הבדל? ש

 

 מסקנות  ת +לאומי-ביןניסוי מתחנת החלל ה: 3חלק 

 . סטיבה כאן נכנס השידור מתחנת החלל הבינלאומית על ידי איתן :הערות

 לאחר שידור תוצאות הניסוי, ניתן יהיה לקבל מענה להשערות התלמידים. 

 

תחנת החלל הבינלאומית היא הלוויין המלאכותי הגדול ביותר סביב כדור הארץ. היא נבנתה במסלול  

מאוישת על ידי אסטרונאוטים באופן מתמשך  והיא    , מדינות שונות  15ידי שיתוף פעולה בין  -בהדרגה על

ק"מ מעל פני הקרקע ובמהירות   400-בגובה של כ  ור הארץהתחנה סובבת את כד  . 2000מאז שנת  

-מתקיימים בה תנאי מיקרוכך שק"מ לשנייה, והיא נמצאת במצב תמידי של נפילה חופשית    7-של כ

 בידה. כ

 : הסברים לתופעות העשויות להתקבל

 בתנאי  החופשית  הנפילה  עקבההסבר לכך הוא ש  -  אם כדור השמן נשאר בתוך כדור המים  •

אין    . מסה גדולה יותר אין משמעות למשקל החומרים  בעלי הם  מים  ה מרות של  , כבידה-מיקרו

הבדל מבחינה זו בין המים לשמן, וגם אין למעלה או למטה. על פני כדור הארץ, תחת תנאי 

 . הארץ כדור מרכז  כלפיכבידה רגילה המים כבדים יותר וירדו מתחת לשמן, 

 



ההסבר לתזוזה של השמן בתוך המים   - יצא  י אם כדור השמן יגיע לדופן כדור המים אך לא   •

הזרקת השמן. אם במהלך נדודיו השמן הגיע לדופן הכדור   הוא חוסר עדינות מספיקה בעת

יצא מתוך כדור המים. אולם בחלל מתח  י  ינתק וי  מים דוחים שמן, כדור השמן צפה שבגלל ש  נ  

 הפנים של המים מאוד משמעותי ולכן הוא לא יאפשר לשמן לעבור אותו. 

 

כדורים נפרדים, אחד של מים ואחד  צא ממנו וכעת יש שני  י י ו   כדור השמן יגיע לדופן הכדור   אם  •

שמן חזקה יותר ממתח  מולקולות ההמים ל מולקולות  לכך הוא שהדחייה בין    ההסבר -  של שמן 

 .הפנים של המים


