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תהליךבפיסיקה ניסיונית והוא קבוצתיהטורניר הוא אתגר •

.המתמשך על פני חצי שנה

הרעיונות  זוהי הזדמנות לתכנן ולבנות פרויקט שמבוסס כולו על •

.שלכם

?מהו טורניר הכספות

?מי יכול להשתתף בטורניר

ב במגמת פיזיקה"תלמידי י5צוותים של •

השתתפות בטורניר מהווה את יחידת המעבדה בבחינת  •

.הבגרות בפיזיקה



אתם  ייחודית ומתמשכת בה מהנה לייצר חווית למידה •

.על התהליך מתחילתו ועד סופואחראים 

לפיזיקה ניסויית להכיר לכם את הפן ( התלמידים)לקרב אתכם •

היישומי של הפיזיקה

חקר עצמאי  לאפשר לכם למידה בדרך •

מטרות



פיזיקאלינעילהמנגנוןעםכספתולבנותלתכנן

אחת או שתיים  -חידות פיזיקאליות מנגנון הנעילה מבוסס על 
.ויצירתימקוריויהיה 

וניתן לשלב את שני העקרונות , פיזיקאליםעקרונות2עד הכספת תכיל 

.באתר התוכניתניתן למצוא הפיזיקאליםאת העקרונות . בחידה בודדת

.  לפרוץ בקלות ובמהירותיצליחאת הפיזיקה שמביןמי 

.  לא יצליח לפרוץ אותה כלל-מי שלא 

.  לא? האם כספת חייבת להיות בצורת קופסא

האתגר

http://davidson-old.weizmann.ac.il/sites/davidson-c.lxst.codeoasis.com/files/tormir.pdf


דקות2-3פתירה תוך 

בעלת מנגנון גלוי

בטיחותית

ללא הטעיות

קלה לתחזוקה

חזקה ואמינה

הפיכה

הנחיות לתכנון ולבניה

https://davidson.weizmann.ac.il/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%94




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

.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•

(דוגמא פשוטה שלא תתקבל בטורניר)עשו 



הפורצים צריכים להבין את העיקרון הפיסיקלי✓

לא חייבים לדייק בגובה הזריקה✓

מספיק ניסיון אחד בשביל להצליח✓

דרכו החידה נפתרתבלעדיקיים פתרון ✓

עשו

• .

על הפורצים לחסום את קרן הלייזר לכמה שיותר  

ואז הכספת תיפתח( יותר מחצי שנייה)זמן 

על הפורצים להבין שהם צריכים להפיל את  

. הכדור לתוך הצינור מגובה הגלאי בערך

אם יעשו כך הכדור יגיע לגלאי  

במהירות אפס ויחסום אותו  

.  לזמן ארוך יותר

אם יפילו אותו מגובה גבוה מדי

הכדור יעבור במהירות גבוהה  

את הגלאי ולא יופעל מנגנון 

.  הפתיחה

אם יפילו אותו מגובה נמוך מדי

.הוא לא יגיע אל הגלאי כלל



אל תעשו

כך שהלייזר  המדויקהפורצים צריכים למצוא את הגובה 

לחצי שניה בדיוקייחסם 

שצריך להפיל  המדויקלפורצים אין דרך לדעת מה הגובה 

ניסוי  י "אלא עבדיוקאת הכדור כך שיחסום לחצי שניה 

.וטעייה



אל תעשו

לזמן  את הלייזר לחסוםהפורצים צריכים למצוא דרך 

והם מקבלים כדורכלשהו 

אינטואיציה שיש לכל אחד ולא על  הרעיון מסתמך על 

אין צורך בידע פיסיקלי להבין שכדור . ידע פיסיקלי

ולכן  , שיעבור בצינור יחסום את הלייזר ברגע שיגיע אליו

.משימת חסימת הלייזר לזמן כלשהו היא טריוויאלית



אל תעשו
,  הרדיוס שלו, הפורצים מקבלים את המסה של הכדור

גובה הלייזר ועוד , מקדמי החיכוך של הצינור והאוויר

שממנו יש הגובה המדויק את עליהם לחשב . נתונים

.לחצי שניה בדיוקלהפיל את הכדור כך שהלייזר יחסם 

הטורניר הוא תחרות בפיסיקה ניסיונית והמטרה היא  

של אלא על הבנה ,לא יהיו מבוססות חישוביםשהחידות 

.  עקרונות פיסיקליים בלבד



.וגיבוש קבוצהצוותהעבודה בטורניר מבוססת על עבודת •

לאורך כל  סטודנטים ממכון ויצמן -הנחייה וליווי•

.  התהליך

...הטורניר שלכם אבל אתם לא לבד



–הכי חשוב . מבורך בשלב הזה" משוגע"כל רעיון סיעור מוחות 1.
!שלכםהמקורישיהיה הרעיון 

ניסויים ראשוניים לבדיקת  ערכו-שלכםבחרו את הרעיון המבטיח2.

.  היתכנות

:  לכתובת המייל( מופיע באתר)שלחו טופס רעיון 3.
safetour@weizmann.ac.il 22.09.2022-תאריך אחרון

.  הכוללים שרטוטים דיגיטליים, יתקבלו אך ורק טפסים מוקלדים4.

טפסים שיוגשו בכתב יד או לא מלאים  . במלואומלאו את הטופס 

.  לא ייבדקו

...לדרךיוצאים

mailto:safetour@weizmann.ac.il


. שלב מיון ראשון. הגשת רעיון הכספת-סוף ספטמבר•

תיקונים והתקדמות בפיתוח אב  , בקרה, משוב מהמנחה המלווה במהלך השנה•

.טיפוס למנגנון נעילה

.שלב מיון שני–הצגת סרטון פעולה של מנגנון נעילה בסיסי •

הצגת אב –עם המנחה המדעי , פגישה פרונטאלית במכון ויצמן-דצמבר •

ערכה לבניית הכספת תימסר לקבוצה שתקבל אישור . טיפוס למנגנון הכספת

אב הטיפוס לא צריך להיות (. *לא חובה להשתמש בה, זכרו)על האב טיפוס 

*מוצג במבנה הכספת הסופית

.  המשך התקדמות בתהליך הבנייה של הכספת והעמקת הידע•

פגישה עם המנחה בבית הספר-סוף פברואר •

21-22.03.2023ימי הטורניר -מרץ•

לוח זמנים לטורניר

לוח זמנים ונקודות ציון דרך עיקריות

https://docs.google.com/document/d/1y0HerdpBdu8xD3OkYEeERea4vDoM7cZY/edit?usp=sharing&ouid=108498472596693532297&rtpof=true&sd=true


? איך נקבע הניקוד
60%–שופטים •

30%–משוב עמיתים •

10%–פיצוח מוצלח של כספות עמיתים •

הציון שתקבל כל קבוצה מהמנחה ישוכלל יחד עם הניקוד שתקבל  -מנחים •

90)הקבוצה בתחרות ויקבע את הציון הסופי שתקבל הקבוצה בבגרות המעבדה 
.תהליך שנתי, מקוריות, יישום, מדדים כוללים של הבנה פיזיקאלית(. 100או 

לא ישוכלל בניקוד–תחרות בחירת הכספת חביבת הקהל •

?  סרטון מה אומרים שופטים 

?  מה אומרים מנחים 

הציונים ליחידת הבגרות יינתנו רק לתלמידי הקבוצות המשתתפות ביום הטורניר לפי 

:החתך הבא

100-עליונים 2/3-הקבוצות המדורגות ב

90-תחתון 1/3-הקבוצות המדורגות ב

https://youtu.be/Vw2zmHYXaf8
https://drive.google.com/file/d/1Yoq9UBZ5rnbqB3Lz2lK4CSVaczNDva_9/view?usp=sharing
https://youtu.be/Vw2zmHYXaf8


דגשים חשובים 

השקיעו זמן בהעלאת רעיונות  •

שמרו על קשר רציף עם המנחה  •

הקפידו על עמידה ביעדים•



הנאה

יצירתי וחברתי, אקדמיאתגר

קבוצתי ועבודת צוות משותפתגיבוש

קבוצתי ועבודה משותפתמיומנויות

על ההצלחה להגיע לסוף התהליךסיפוק

בחירה חופשית, יזמותשליזה 

? למה להשתתף –לסיכום 

?  סרטון מה אומרים בוגרים 

https://youtu.be/Vw2zmHYXaf8
https://drive.google.com/file/d/11O9MEvlpikbwhTWWv1Bvwe2nj9qXIPPT/view?usp=sharing


16-17/3/21

ימי שיא טורניר הכספות הבינלאומי 

,  הטורניר מתוכנן להתקיים במתכונת וירטואלית*

. אלא אם יתאפשר אחרת


