
ברוכים הבאים לפעילות

מדע בחוג המשפחה

לפני שאתם מתחילים

:שימו לב לטיפים הבאים

כל הוראה והסברבעיוןקראו 

כך תצליחו ותיהנו יותר

:פנו לשירות הלקוחות–ואם הקושי לא נפתר 

0504611454

info@technokat.co.il

!!!בהצלחה ובהנאה



בכל מפגש בחוג המשפחה

לארץ אחרת  " תפליגו"•

מדען" תפגשו"•

-בעקבות המדען •

תערכו ניסויים ותגלו חוקים מדעיים

שמיישם את החוקים המדעיים, תבנו דגם טכנולוגי•



גלגליים עם מנוע גומי

אופטי או מכני או אחר  , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, לאחסן במאגר מידע, לתרגם, לצלם, להעתיק, אין לשכפל. כל הזכויות שמורות לחברת טכנוקט©

.שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מחברת טכנוקט. כל חלק שהוא מהחומר שבמצגת זו



אנגליהדגל
.חלק מתוך אי המצוי במערב אירופה

סקוטלנד  :בצפון

הים הצפוני:במזרח

אירלנד והים האירי, וולס: במערב

למנשתעלת : בדרום

לונדון: עיר הבירה שלה

מלך או מלכה: בראש המדינה

לירה סטרלינג: מטבע

אנגלית: שפה עיקרית

סמל

מפה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Flag_of_England.svg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Royal_Arms_of_England_(1198-1340).svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/England.png


רוברט הוק

1635-1703

–רוברט הוק 

.  שנה350-אנגלי שחי לפני כפיסיקאי 

. כימיה ואסטרונומיה , ביולוגיההשאר בין , מאודרבים למד תחומים הוק 

:  לדוגמה, בעיקר בשל כישרונותיו הטכניים והמכשירים שבנה, מוריוהוא הרשים את 

מיוחדים  שעוניםבנה הוא , הטלסקופתרם לפיתוח , המיקרוסקופהוא שיפר את 

.האופנייםוהיה בין המפתחים הראשונים של , קפיצייםומאזניים

.גם צייר ואדריכל מוכשרהוא היה . היה לא רק מדען וטכנולוגהוק 

חוק "בלבדמונצח בחוק פיזיקלי אחד שמו . הוק אינו דמות ידועה, ההישגיםכל למרות 

.  הקפיציםשל " הוק

הגיבור  : "ולכן כינו אותו, במשך שנים רבות לא שמעו עליו ולא מצאו תמונות שלו

".  האלמוני של המדע



?רוברט הוק" נעלם"לאן רוברט הוק

.הוק היו פיסיקאים דגולים שחיו באנגליהניוטון ורוברט אייזק

:המדעניםבין שני גדול ריב בעקבות " נעלם"היסטוריונים טוענים שהוק 

כדי  , החל הוק לחקור את הצורה החיצונית של כוכבי מערכת השמש1662-ב

.  כוח הכבידההמנגנון של את להבין 

.  פיסיקליכחוק ניסח הוק את ממצאיו 1680-ב

טען הוק שהעבודה של ניוטון  , שהוא ניסחחוק הכבידה פרסם את כשניוטון 

.  שלו בנושא הכוכביםהממצאים התבססה במידה רבה על 

שלו  המדעיות ובתגובה הורה לבטל את התיאוריות , דבריולא סלח להוק על ניוטון 

...ולשרוף את ספריו ותמונותיו



:ציוד
גומייה  

שיפוד  

(הכינו בצק –אם אין לכם פלסטלינה )פלסטלינה

פיסת נייר

:הכנת בצק

:חומרים

כוס גדושה של קמח

כוס מים

כפית שמן

כפית מלח

:הכנה

ערבבו את החומרים

לושו היטב עד שיתקבל בצק אחיד

פלסטי או אלסטי



.  הניחו את הכדור(. או הבצק)מהפלסטלינההכינו כדור 

.  לנחשהניחו . מהפלסטלינה" נחש"הכינו 

.  הניחו את התבנית. עצבו מהפלסטלינה תבנית אחרת

?  קורהמה 

או כל תבנית  נחש , כדור–נשארת בתבנית שעיצבנו לה הפלסטלינה 

.  היא אינה חוזרת למצבה הקודם. אחרת

.  הגומייהמתחו את 

. ממנההרפו 

.ממנההרפו . פתלו אותה סביב עצמה, סובבו את הגומייה

.  למצב של רפיון, הקודםהגומייה חוזרת למצבה ?  מה קורה

פלסטי או אלסטי



.  ביד אחתהשיפודהחזיקו את 

.  צרו קשת–כופפו את השיפוד ביד שנייה 

.שחררו את השיפוד

?  מה קורה

.השיפוד מתיישר וחוזר למצבו הקודם

.  הניחו לכדור. מפיסת ניירצרו כדור 

?מה קורה

.  פיסת הנייר אינה חוזרת למצבה הקודם... כדוריהנייר נשאר כדור 

?למה זה קורה

".  פלסטיים"קשיחים או הנייר והפלסטלינה הם גופים 

.ונשארים בצורה החדשה שעיצבנו להם, את צורתם המקורית" שוכחים"הם 

".  אלסטיים"גמישים או והשיפוד הם גופים הגומייה 

את צורתם המקורית  " זוכרים"הם –כאשר מעוותים אותם ומשנים את צורתם 

. וחוזרים אליה

פלסטי או אלסטי



אלה החומרים הדרושים לכם
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12

, הניחו את הרצועה המאורכת של הקרטון•

.כשהצד החום שלה פונה כלפי מעלה

.קפלו לפי הסימונים בקרטון•

.קבלתם מעין קופסה ללא מכסה•

. זה גוף הגלגליים ובית המנוע שלהם•
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שלפו את כל החלקים הנשלפים מכל עיגולי הקרטון.  א

:עיגולים זה לזה באופן הבא3הצמידו . ב

.שני העיגולים החיצוניים יהיו עם הצד הלבן כלפי חוץ

סיכות    4חברו את שלושת העיגולים באמצעות . ג

.  החורים שבהיקף העיגולים4-מתפצלות שתשחילו ב
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.  ג  עם שלושת העיגולים הנותרים-חזרו על שלבים א

קיבלתם שני גלגלים
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השחילו את שני הגלגלים על גבי גוף הגלגליים שהכנתם
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נסו להניע את הגלגליים שהכנתם 

,  בדרכים שונות

.באמצעות אנרגיות שונות
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,סמוך לקצוות, בשתי הדפנות הארוכות של גוף הגלגליים

.ישנם חורים קטנים

, השחילו מסמר דרך אחד החורים.  א

.אל תוך החלל של גוף הגלגליים

גומיות על המסמר3השחילו  .  ב

השחילו את המסמר אל החור בדופן הנגדית.  ג

הקטנה על גבי חוד המסמרהפוליגלהשחילו את פיסת .  ד

הבאהבשיקופיתראו תמונה 
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?הפוליגלהתפקידים של פיסת 2מה הם 

המסמר" בריחת"את למנוע 1.

להגן עלינו מפני פציעה מחוד המסמר2.
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.חברו את קצהו של חוט החשמל אל שלוש הגומיות

(  על החוט עצמו)לפפו היטב את קצה החוט 

כדי שהחוט לא יינתק מהגומיות  
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.חברו את קצהו של חוט החשמל אל שלוש הגומיות

(  על החוט עצמו)לפפו היטב את קצה החוט 

כדי שהחוט לא יינתק מהגומיות  
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.חברו את קצהו של חוט החשמל אל שלוש הגומיות

(  על החוט עצמו)לפפו היטב את קצה החוט 

כדי שהחוט לא יינתק מהגומיות  
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השחילו את החוט דרך החור שבדופן הקצרה

.  הגדול, השחילו על החוט את החרוז העגול
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.  הקטן, השחילו על החוט את החרוז הגלילי
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.הקטן, השיפוד לתוך החרוז הגליליאת השחילו 

. זה קצת קשה

.  היעזרו בציפורניים

דחפו את השיפוד  

.  עד שהחוד יעבור את החרוז



צוללן

אופטי או מכני או אחר  , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, לאחסן במאגר מידע, לתרגם, לצלם, להעתיק, אין לשכפל. כל הזכויות שמורות לחברת טכנוקט©

.שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בחוברת זו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מחברת טכנוקט. כל חלק שהוא מהחומר שבמצגת זו

בנגבנג יטי'ציטי'צ

פלמינגאיאן

!היא יודעת לעוף

!היא יודעת לשוט

!והיא אפילו יודעת לחשוב בכוחות עצמה

, חממו את המנועים, וילדיםילדות 

אתם עומדים לצאת למסע הרפתקאות במכונית  כי 

-המופלאה בעולם 

!בנג-בנג-יטי'צ-יטי'צ

–ואם תיהנו 

תוכלו לצפות גם בסרט שהופק בעקבות הספר

https://www.ybook.co.il/main/search/%D7%90%D7%99%D7%90%D7%9F%20%D7%A4%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%92


?מה היה לנו היום

.  הפלגנו לאנגליה–" מגלי עולם"היינו ❖

".  הגיבור האלמוני של המדע"פגשנו את רוברט הוק –" היסטוריונים"היינו ❖

ניוטוןאייזקלמדנו על היריבות בינו לבין 

".טכנולוגים"היינו ❖

.בנינו גלגליים עם מנוע גומי

:חקרנו, "מדענים"היינו ❖

.  בסיבוב, אחורה, קדימה–כיצד ניתן לשנות את התנועה של הגלגליים ▪

.  גילינו איך אפשר לשנות את מהירות הנסיעה של הגלגליים


