
 nitzan99@013.net.il 0524399268ניצן אונאל:  בע"מ מדע עברי
    1  

  –ניצן אונאל  –מתקדמים  של טילים ורקטותפיזיקה 

  מדע עברי ישראל

 

על המרצה: ניצן אונאל מוסמך בביולוגיה 

מולקולארית )בן גוריון(, מלמד כעשור, פיזיקה 

במרכזי מחוננים שונים, הופיע בפינת הניסויים 

מדעיים ב"חדשות המדע", ממציא ובונה מוצגים 

למעבדות וחדרי מדע ומוזיאונים, מרצה עצמאי וגם 

מטעם "העמותה למצוינות בחינוך" במגוון נושאים: 

מדע בקולנוע, פיזיקה בקולנוע ובמציאות, בערה 

ופיצוצים )כימיה( בקולנוע ובמציאות, פיזיקה של 

טילים ורקטות,  על הפיזיקה והטקטיקה של כלי 

 נשק עתיקים ופיזיקה של קשתות. 

. 

 

על מנת להבין את חוקי שון הראנחבר את הידע שקיבלנו במהלך הקורס 

, נעבור על ההיסטוריה טילים ורקטותהפיזיקה שקובעים את מהלכם של 

הארוכה של הרקטות מזיקוקי הדינור הסינים ועד מערכות היירוט החדשות 

 בעולם )חץ, כיפת ברזל(

יר, גרר ומצנחים: גרר מקסימלי, זרימת אוו – התנגדות אוויר(1-3) 

וכמה מיתרים  , צורהאיזה גודל. מיתרים ויותר 8או  4, 3מהירות טרמינלית, 

בשלום. הכרת והכנת סוגים שונים של  )ביצה(תבחר להוריד את המטען

 .מצנחים באתגר

 . 

מרכז כובד  (4-6) יציבות:

ומשטח תמיכה. עקרונות 

היציבות במבנים מורכבים, 

תחרות בניית מבנים מכפיסי 

כוסות ועצמים שונים. עץ, 

עקרונות בגופים שונים, 
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  היציבות בגוף האדם ובריקוד ה"לימבו".

 

 

 

ייצוב גופים 

איזון  (7-8) :באוויר

תפקיד ומרכז כובד, 

 הכנפונים בחיצים

חוקי ורקטות. 

גם  באוויר היציבות

בקולנוע )מלך 

 .וחניתות זעירות הטלה תחרות הכנת חיצי ,העקרבים(

נמדוד את יכולתנו לדחוס אוויר  (9-10) הגזים:ומשוואת לחץ גזי 

, ננפח ונכווץ בלונים בעזרת חום וקור קיצוני )חנקן נוזלי(. בדרכים שונות

נבנה ונשתמש בכוחו של לחץ האוויר על מנת לייצר תותחים ומכונות 

ליעים שונים ואף נכלא גז קפוא בבקבוק עשוי להעיף איתן נשגר ק מיוחדות

 פח למטרים רבים באוויר. 

 

 

 

 

 

נגלה את ההשפעה העצומה של משקלה של  (11)  אטמוספרי:לחץ 

מעטפת האוויר של כדור הארץ בקולנוע ובמציאות למשל, אם נפרץ חלון 

במטוס, האם באמת כולם עפים החוצה? )בתמונה המצורפת מהסרט 

כוחו המדהים של לחץ ב ניווכחבמספר עצום של ניסויים נחשים על המטוס(. 

 ד לקירות ונטפס עליהם כמו שממיות.ניצמהאוויר, בעזרתו אף 
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נשתמש באבק שריפה שהכנו על מנת  (12-14)רקטות אבק שריפה

 להכין ולשגר רקטות סיניות זעירות כדוגמת ה"שרקנים" המוכרים.

 

 

 

 

 

 

 

 

נשתמש במכונות מיוחדות הטובות  (15-17) רקטות בלחץ אוויר מים:

 ומרחק עצומיםבעולם על מנת לשגר רקטות על בסיס בקבוקי קולה לגובה 

תחרות שיגור הרקטות!!  מדידת הגובה והמרחק אליו הגיעה הרקטה 

 .בעזרת חיישן מיוחד

 

 

-  
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  – פיזיקה של קשתות

(22-18) 

במסגרת השיעורים העוסקים בנושא 

התלמיד יתמודד עם הפיזיקה 

המאפיינת כלי נשק  תהייחודי

עתיקים, מושגים כגון, מתקף, אנרגיה 

ועבודה יבואו לידי ביטוי חד. התלמיד יפגוש את התופעות השונות במסגרת 

קטעי סרטים  והדגמות, יתנסה בבניית קשתות מחומרים שונים ויזכה לירות 

במגוון קשתות שונות כגון, קשת אנגלית ארוכה, קשת אולימפית, קשת צייד 

מורכבת, קשת אינדיאנית ורובי קשת שונים כשכל אחת  –ית אמריקא

מהקשתות מייצגת טכנולוגיה המבוססת על פיזיקה שונה שתכליתה 

 להשתחרר ממשוואת הקפיץ הפשוט.

אלסטיות ופלסטיות: גבול  :1שיעור 

האלסטיות, מה אלסטי בעולמנו, צילומי 

מצלמה מהירה חושפים עולם מדהים 

ם מתנהגים שבו גופים לכאורה מוצקי

כנוזלים, כיצד נראה פרצופכם בהילוך 

 סופר איטי בזמן שפוגעת בו סטירה?
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אנרגיה אלסטית: וקטפולטות: נצל קרשים, גומיות, מסמרים  :2שיעור 

וכפיות על מנת לייצר את הקטפולטה שתירה בעוצמה והמקסימלית ובזווית 

 האידאלית על מנת להעיף את הקליע רחוק ככל האפשר. 

 

הכנת קשתות פשוטות  : 3שיעור 

 והבנת המכניקה

סיום ההיסטוריה  :4שיעור 

והפיזיקה למידת ירי בקשת, יציבה, 

תנוחה, אחיזה שחרור: ירי בקשתות 

 עם חיצי ספוג

 ירי בקשתות ספורטיביות בצורה תחרותית: 5שיעור 

רוב  -)חמישה שיעורים בערה במציאות ובקולנועפיצוצים ו

 (23-28) המושגים מעולם הכימיה(

נשווה בין תאונות ואסונות 

יים לבין כאלה קולנוע

מציאותיים על מנת להבין את 

טבעם של אש, בערה 

ופיצוצים. נעסוק במושגי 

משולש הבערה, ננסה חומרי 

דלק שונים, ריכוזי חמצן 

שונים, נמדוד טמפרטורות 

ונשווה צבעים, נבעיר אש 

בחללים שונים, ועל כף ידנו )בעזרת גזים מיוחדים(. נגרום לאש לפעול 

ות ולשגר גופים שונים. נכין בשבילנו ולהזיז, ליר

חומרי דלק שונים שחלקם יבערו ונרקח בעצמנו 

בצבעים, בעשן ובניצוצות שונים וחלקם אף 

בפיצוץ. נכין זיקוקי דינור ואבקות שריפה 

בבטיחות, אחריות ושיקול  נעסוק גםמגוונות. 

דעת, כיצד לנסות ולהתנסות בלא לסכן את 

ניסוי  עצמיך ואת הסובבים אסטרטגיות בניית

 בטיחותי וצמצום סיכונים.
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 הבטיחות ושיקול הדעת נושא

יסתמך בהרחבה על קטעי 

אינטרנט מצולמים של צעירים 

וניסויים שהסתיימו על הצד 

 הפחות טוב. 

 

 

 

 

 

טקטיקה ופיזיקה של כלי הנשק מתקופת ימי הביניים 

(30-29) 

 

 

טקטיקת לחימה בחרב ארוכה, 

קשר קצרה, חנית או כידון היא בעלת 

ישיר למושגים כמו מסה, תאוצה 

ומומנט כמו גם לביופיזיקה המיוחדת 

של כלי הלחימה. במהלך הסדנאות 

נצפה בקטעים שונים שיציגו את 

התופעות הנ"ל מיד לאחר מכן 

נתרגל בעצמנו לחימה בעזרת הכלים 

הנ"ל )עשויים מוטות פיברגלס 

ומצופים בספוג עבה( העבודה עם 

תלמידים הכלים הללו תחשוף את ה

לחוויה סוחפת וייחודית ותאפשר 

להם להכיר את עצמם בדרך חדשה. 
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כללי הזהב של הלוחם שכמובן  10במהלך הסדנה נגלה תוך כדי לחימה את 

יש להם מקבילה גם במציאות שמחוץ לכיתה. הפעילות היא באופן טבעי, 

 בוחנת ומעודדת בצורה שאין מקבילה לה לעבודת צוות והפגנת מנהיגות.

 

 

 

 

 

 

 

 פעילויות שיא מיוחדות

שפע פעילויות גיבוש ומנהיגות מעל ומתחת למים כאשר  מדע בבריכה:

 הסביבה המיוחדת ניתן לבחון תופעות ייחודיות של לחץ ואופטיקה

בקבוקי משקה קל  100בעזרת  תחרות רפסודות הבקבוקים הגדולה:

ממוחזרים כל קבוצה תבנה רפסודה שמטרתה להציף ולהעביר תלמיד יבש 

 מצד אחד של הבריכה לצידה השני. 
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פעילויות תחרותיות של  ימי הישרדות ואתגר בטבע או בחצר גדולה:

אתגר ומנהיגות בסביבה 

 :הישרדותית

 

 

 

 

 

 

 

של חברת  כל הצילומים והחומרים הם רכושה

 מדע עברי

 0547617133יהב מיכאל:  0524399268ניצן אונאל: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


