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-טורניר הכספות

!!המקום היחיד בו הפריצה היא חוקית



תהליךהטורניר הוא אתגר קבוצתי בפיסיקה ניסיונית והוא •

.המתמשך על פני חצי שנה

הטורניר נותן הזדמנות לתכנן ולבנות פרויקט שמבוסס כולו על  •

.הרעיונות שלכם

?מהו טורניר הכספות

?מי משתתף בטורניר

ב במגמת פיסיקה"תלמידי י5בטורניר ישתתפו צוותים של •

השתתפות בטורניר מהווה את יחידת המעבדה בבחינת  •

.הבגרות בפיזיקה



מטרות התכנית

ייחודית ומתמשכת בה אתם אחראים על מהנה לייצר חווית למידה •

.התהליך מתחילתו ועד סופו

.לקרב אתכם התלמידים לפיסיקה ניסויית•

חקר עצמאי  לאפשר למידה בדרך •

להכיר את הפן היישומי של הפיסיקה•



?אז מה בתכנית 

מנגנוןבעלתכספתשלובניהתכנון

.פיסיקאלייםעקרונותעלהמבוססנעילה

-המשימה



? מהי כספת

דקות2-3פתירה תוך 

בעלת מנגנון גלוי

בטיחותית

ללא הטעיות

קלה לתיחזוק

חזקה ואמינה

הפיכה

.כספת היא קופסה קשיחה שננעלת על ידי מנגנון נעילה

(  אחת או שתיים)על הכספות להיות מבוססות על חידות פיסיקאליות , בטורניר הפיסיקה

.שהבנתן ופתרונן מביא לפתיחת הכספת

.  מי שמבין את הפיסיקה יוכל לפרוץ את הכספת בקלות ובמהירות

.לא יצליח לפרוץ אותה כלל-מי שלא 

:על הכספת להיות

הנחיות לבניית כספת

הנחיות לתכנון הכספת ובנייתה.docx




עשו
בתרשים שלפניכם משורטטת כספת המבוססת על עקרון של כבידה והמעבר בין אנרגיה  

.פוטנציאלית לקינטית

.בתוך הכספת נמצא צינור שבתוכו גלאי שבכל עת מופנה אליו לייזר

.כאשר הגלאי אינו מקבל את הלייזר למשך חצי שניה מופעל מנגנון הפותח את הכספת



.  ואז הכספת תיפתח( יותר מחצי שנייה)על הפורצים לחסום את קרן הלייזר לכמה שיותר זמן 

. בערךשהם צריכים להפיל את הכדור לתוך הצינור מגובה הגלאי להביןעל הפורצים 

.  אם יעשו כך הכדור יגיע לגלאי במהירות אפס ויחסום אותו לזמן ארוך יותר

הכדור יעבור במהירות גבוהה את הגלאי ולא יופעל  –אם יפילו אותו מגובה הרבה יותר גבוה 

.  מנגנון הפתיחה

.הוא לא יגיע אל הגלאי כלל–אם יפילו אותו מגובה יותר נמוך 

הפורצים צריכים להבין את העיקרון הפיסיקלי

לא חייבים לדייק בגובה הזריקה

מספיק ניסיון אחד בשביל להצליח

עשו



כך שהגובה ייחסםהמדויקהפורצים צריכים למצוא את הגובה 

לחצי שניה בדיוק

הרעיון לא טוב כיוון שלפורצים אין דרך לדעת מה הגובה המדויק ממנו הם צריכים להפיל את  

.  י ניסוי וטעייה"הכדור כך שיחסום לחצי שניה בדיוק אלא ע

כמו גם מבוך של מראות שצריך לכוונן אותן עם לייזר שצריך לפגוע בהן ולעשות  , כספת כזאת

.י ניסוי וטעייה ולכן הם לא טובים"אלו מנגנונים שניתן לפצח רק ע–מסלול ספציפי 

אל תעשו



והם מקבלים כדורלזמן כלשהו את הלייזר לחסוםהפורצים צריכים למצוא דרך 

כל אחד יידע שהכדור שיעבור  . זה מסתמך על אינטואיציה שיש לכל אחד ולא על ידע פיסיקלי

ולכן משימת חסימת הלייזר לזמן כלשהו היא  , בצינור יחסום את הלייזר ברגע שיגיע אליו

.טריוויאלית

אל תעשו



,  מקדמי החיכוך של הצינור והאוויר, הרדיוס שלו, הפורצים מקבלים את המסה של הכדור

שממנו יש להפיל את הכדור כך  הגובה המדויק את עליהם לחשב . גובה הלייזר ועוד נתונים

.לחצי שניה בדיוקשהלייזר יחסם 

התחרות הזו  . זאת לא חידה טובה כיוון שהיא יותר דומה לשאלה שמקבלים בשיעורי הבית

אלא על  לא יהיו מבוססות חישובים היא תחרות בפיסיקה ניסיונית והמטרה היא שהחידות 

.של עקרונות פיסיקליים בלבדהבנה 

אל תעשו



.קבוצהוגיבוש צוותבטורניר מבוססת על עבודת העבודה •

.  לאורך כל התהליךי סטודנטים ממכון ויצמן "עהנחייה•

תקשורת רציפה עם המנחה חשובה להצלחת הפרויקט ותתקיים באופנים שונים 

.בתיאום עם המנחהWhatsApp, Google class), מיילים)

ס"ליווי והכוונה על ידי המורים בביה•

...אתם לא לבד



.                            חשבו על רעיונות שונים ומגוונים לכספת מוצלחת-סיעור מוחות 1.

כל המרבה הרי זה משובח 

safetour@weizmann.ac.il: לכתובת המייל( מופיע באתר)לכספת שלחו טופס רעיון 2.
.                     הכוללים שרטוטים דיגיטליים, יתקבלו אך ורק טפסים מוקלדים-שימו לב

.לא ייבדקוטפסים שיוגשו בכתב יד 

8.10.2020–להגשת טפסים תאריך אחרון 3.

...לדרךיוצאים

mailto:safetour@weizmann.ac.il


לוח זמנים ונקודות ציון דרך עיקריות
הגשת רעיון הכספת ואישורו•

בניית אב טיפוס למנגנון•

מטלות להמשך עבודה•

פגישה עם המנחה במכון ויצמן למדע וקבלת ערכה לבנית הכספת•

מטלות להמשך עבודה•

פגישה עם המנחה בבית הספר•

2020טורניר בינלאומי מרץ -יום השיא •

פיתוח  
הרעיונות

בניית אב  
טיפוס

בקרה

ומשוב

בניית כספת

מפגש עם 
המנחה  

במכון ויצמן

שיפור  
הכספת

הצגת  
הכספת

מפגש עם 
המנחה  

בבית הספר

-ימי השיא
הטורניר

לוח זמנים לטורניר

טורניר הפיזיקה תשפא - אבני דרך.docx


? איך נקבע הניקוד

השנתיהתהליךהערכת (: 20%)מנחים 

היישוםהפיסיקאלית ויכולת ההבנה, הערכת הידע(: 35%)שופטים 

האיכות וההגינות של הצוות, הערכת היישום(: 20%)עמיתים 

ניקוד במהלך הפריצות

הצלחת הצוות בפיצוח מנגנונים אחרים (: 15%)פריצות 

עמידות הכספת בפני ניסיונות פיצוח(: 10%)עמידות 

ניקוד הכספת

ניקוד הכספת בטורניר.docx


-דגשים חשובים
להשקיע זמן בלחשוב על רעיון עדיף -בהעלאת רעיונותהשקיעו זמן •

.בינונייםויצירתי אחד מאשר שניים מפתיע 

יבטא את אופן  ניקוד המנחה -שמרו על קשר רציף עם המנחה•

התייחסות  , ברורהתקשורת , העבודה שלכם במהלך השנה

.בגרות ועצמאות, עבודת צוות, למשובים

הם לוחות זמנים והפגנת ידע, אבני דרך-הקפידו על עמידה ביעדים•

.  הבסיס להמשך השתתפות בטורניר

בהתאם לדרישות  התייחסות ותיקונים , משוב על המשימות-הדדיות•

.  המנחה ועדכונים שוטפים על התקדמות בתהליך



?  .... אפשר עוד שאלה

ותשובותשאלות

שאלות ותשובות נפוצות.docx


16.3.21

תחרות 

כנס מורים 

תערוכה

17.3.21

סדנאות תלמידים 

טקס סיום


