




 תחרות נושאת פרסים, נסיוניתאתגר קבוצתי בפיזיקה 

 ל"ב הלומדים פיזיקה מכל הארץ ומחו"תלמידי י 5צוותים של עד 

 שלכםהזדמנות לתכנן ולבנות פרויקט שהוא כולו מבוסס על הרעיונות 

 לשאר 90הקבוצות במקומות הראשונים   2/3ל 100 –ציון בבגרות המעבדה 

 עצמאי פרוייקטתהליך למידה וניהול 

המקום היחידי שהפריצה היא חוקית! 





 מטרות
ייחודית ומתמשכת לאורך השנה, חווית לימוד מהנה 

 בפרט   ובפיסיקה ניסוייתהפנמת תהליך החשיבה המדעית בכלל

 ויישומה

יישום וביצוע דרך בחירת רעיון לבניית כספת, יצירתיות, עידוד יוזמה  ,

 תכנונו וביצועו

טיפוח מיומנויות למידה עצמאית וקבוצתית 



 ?מהי כספת

י מנעול כלשהו"הכספת היא מבנה קשיח נעול ע. 

 אחת או שתייםבכל כספת ישנה חידה פיסיקלית  ,

 .שהבנתן ופתרונן מביא לפתיחת הכספת



 הנחייה במהלך השנה

   בצעו  , הקפידו על תקשורת רצופה –תקשורת עם המנחים המדעיים

 תיאום ציפיות לגבי זמני התקשורת ותדירותה  

   המנחיםפגישות עם  : 

 משוב על התקדמות הצוות קבלת 

 אישור להמשך עבודה  קבלת 

 גבולות הידע  בחינת 

 במושגים נכונים  שימוש 

 משותף של הפגישה ותיאום המפגש הבאסיכום 





 ?איך מתחילים

  נרשמים באתר שלנו

http://davidson.weizmann.ac.il/programs/physics_tour 

מוזאוני מדע, בעמודי מדע פופולרי, מחפשים באינטרנט 

 עם הרעיון במעבדה ולוודא שהוא ישים" לשחק"להתחיל 

כדאי מאוד להשקיע זמן ולא לפחד לפסול רעיונות  ,

 כיוון שזה הבסיס לכספת שתבנו

http://davidson.weizmann.ac.il/programs/physics_tour




 ?מהי כספת טובה

  כספת טובה היא כזו שמי שמבין את הפיסיקה יוכל

 לפתוח אותה בקלות ובמהירות

 מי שלא מבין את העיקרון הפיסיקלי לא יצליח לפרוץ

 אותה בכלל



 כללים
 דקות 2-3פתירה תוך 

מנגנון גלוי 

בטיחותית 

ללא הטעיות 

תחזוקתית 

חזקה ואמינה 

הפיכה 



 עשו



 עשו



 עשו
 בתרשים לפניכם 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



 עשו
 מימוש אפשרי של הכספת הוא שעל הפורצים לחסום את קרן הלייזר לכמה

על הפורצים להבין שהם  . ואז הכספת תיפתח( יותר מחצי שנייה)שיותר זמן 

אם יעשו כך הכדור  . צריכים להפיל את הכדור לתוך הצינור מגובה הגלאי בערך

אם יפילו אותו מגובה . יגיע לגלאי במהירות אפס ויחסום אותו לזמן ארוך יותר

הכדור יעבור במהירות גבוהה את הגלאי ולא יופעל מנגנון  –הרבה יותר גבוה 

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



 עשו
 מימוש אפשרי של הכספת הוא שעל הפורצים לחסום את קרן הלייזר לכמה

על הפורצים להבין שהם  . ואז הכספת תיפתח( יותר מחצי שנייה)שיותר זמן 

אם יעשו כך הכדור  . צריכים להפיל את הכדור לתוך הצינור מגובה הגלאי בערך

אם יפילו אותו מגובה . יגיע לגלאי במהירות אפס ויחסום אותו לזמן ארוך יותר

הכדור יעבור במהירות גבוהה את הגלאי ולא יופעל מנגנון  –הרבה יותר גבוה 

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

הפורצים צריכים להבין את העיקרון הפיסיקלי 
לא חייבים לדייק בגובה הזריקה 
מספיק ניסיון אחד בשביל להצליח 



 אל תעשו

  הפורצים צריכים למצוא את הגובה המדויק כך שהגובה ייחסם

 לחצי שניה בדיוק

הרעיון הזה לא טוב כיוון שלפורצים אין דרך לדעת מה הגובה המדויק  

ממנו הם צריכים להפיל את הכדור כך שיחסום לחצי שניה בדיוק 

כמו גם מבוך של מראות שצריך , כספת כזאת. י ניסוי וטעייה"אלא ע

 –לכוונן אותן עם לייזר שצריך לפגוע בהן ולעשות מסלול ספציפי 

י ניסוי וטעייה ולכן הם לא בדיוק "אלו מנגנונים שניתן לפצח רק ע

 .טובים

 



 אל תעשו

  הפורצים צריכים למצוא את הגובה המדויק כך שהגובה ייחסם

 לחצי שניה בדיוק

הרעיון הזה לא טוב כיוון שלפורצים אין דרך לדעת מה הגובה המדויק  

ממנו הם צריכים להפיל את הכדור כך שיחסום לחצי שניה בדיוק 

כמו גם לדוגמא מבוך של מראות  , כספת כזאת. י ניסוי וטעייה"אלא ע

אלו   –מסלול ספציפי בשצריך לכוונן אותן כך שלייזר יפגע בהן 

 .י ניסוי וטעייה ולכן הם לא טובים"מנגנונים שניתן לפצח רק ע

 



 אל תעשו

  הפורצים צריכים למצוא דרך כלשהי לחסום את הלייזר

 לזמן כלשהו והם מקבלים כדור

זה קל מידי ומסתמך על אינטואיציה שיש לכל אחד ולא על 

כל אחד יידע שהכדור שיעבור בצינור יחסום  . ידע פיזיקלי

ולכן משימת חסימת הלייזר  , את הלייזר ברגע שיגיע אליו

 .לזמן כלשהו היא טריוויאלית

 



 אל תעשו

  הפורצים צריכים למצוא דרך כלשהי לחסום את הלייזר

 לזמן כלשהו והם מקבלים כדור

זה קל מידי ומסתמך על אינטואיציה שיש לכל אחד ולא על 

כל אחד יידע שהכדור שיעבור בצינור יחסום  . ידע פיזיקלי

ולכן משימת חסימת הלייזר  , את הלייזר ברגע שיגיע אליו

 .לזמן כלשהו היא טריוויאלית

 



 אל תעשו

מקדמי  , הרדיוס שלו, הפורצים מקבלים את המסה של הכדור

גובה הלייזר ועוד נתונים ועליהם לחשב  , החיכוך של הצינור והאוויר

את הגובה המדויק שממנו יש להפיל את הכדור כך שהלייזר יחסם  

 לחצי שניה בדיוק

זאת לא חידה טובה כיוון שהיא יותר דומה לשאלה שמקבלים  

בפיסיקה והמטרה   נסיוניתהתחרות הזו היא תחרות . בשיעורי הבית

היא שהחידות לא יהיו מבוססות חישובים אלא על הבנה של עקרונות 

 .פיסיקליים בלבד

 



 אל תעשו

מקדמי  , הרדיוס שלו, הפורצים מקבלים את המסה של הכדור

גובה הלייזר ועוד נתונים ועליהם לחשב  , החיכוך של הצינור והאוויר

את הגובה המדויק שממנו יש להפיל את הכדור כך שהלייזר יחסם  

 לחצי שניה בדיוק

זאת לא חידה טובה כיוון שהיא יותר דומה לשאלה שמקבלים  

בפיסיקה והמטרה   נסיוניתהתחרות הזו היא תחרות . בשיעורי הבית

היא שהחידות לא יהיו מבוססות חישובים אלא על הבנה של עקרונות 

 .פיסיקליים בלבד

 





 השלב הבא

יש לשלוח את טופס הצגת הכספת שלכם: 

מוקלד במחשב 

 מאוד של הכספת ברורשרטוט 

מייל אליו יש לשלוח את הטופס: 

safetour@weizmann.ac.il 

 15/10/2017: תאריך אחרון לשליחה

mailto:safetour@weizmann.ac.il




 לוח הזמנים ואופן הניקוד

ניתן ללחוץ על הקישורים למידע נוסף 

לוח זמנים 

אופן ניקוד 

שאלות ותשובות נפוצות 

דף הבית של התכנית 

http://davidson.weizmann.ac.il/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%97-2017-2018
https://davidson.weizmann.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://davidson.weizmann.ac.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/physics_tour


 דגשים

ומהם בחרו רעיון טוב שניתן , השקיעו זמן במציאת מספר רעיונות

 ליישם אותו

  עדיף להשקיע זמן בלחשוב על רעיון מפתיע ויצירתי אחד מאשר

 שניים בינוניים

  לאחר שתגישו את הרעיון יחזור אליכם המנחה המדעי עם אישור

 !בקשר רציף איתוהיו . או בקשה לשינוי הרעיון שלכם

של המנחה יבטא את אופן העבודה שלכם במהלך השנה ציונו  ,

 עבודת צוות ועצמאות, תקשורת ברורה, עמידה בזמנים




