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מידע בטיחותי

הורים יקרים

ניסוי מספר  :1מה מגנטי?
תזדקקו לדברים הבאים:
-

בר מגנט ,חומרים שונים של משק בית ,לדוגמא אטבי נייר,
ספל ,סכו"ם ,מטבעות ,כוס זכוכית ,סיכה ,ספל ,פחית וכו'.

כיצד לערוך את הניסוי:
 .1אספו מגוון חפצים קטנים יותר וגדולים יותר בביתכם והניחו
אותם לפניכם.
 .2קחו את בר המגנט ובדקו אלו חפצים נמשכים בצורה מגנטית.
האם אתם יכולים לקבוע חוק?

רק חפצי מתכת יכולים להימשך על ידי מגנטים – אולם לא כולם .רק ברזל,
ניקל וקובלט נחשבים לחומרים מגנטיים .מספר מתכות אחרות מגנטיות
בטמפרטורות גבוהות יותר.

ניסוי מספר  :2כוח מגנטי
תזדקקו לדברים הבאים:
-

בלוק מגנט ,בר מגנט 2 ,מגנטים כדוריים,
עט סימון.

כיצד לערוך את הניסוי:
 .1מקמו את בר המגנט למטה על השולן
לפניכם והחזיקו את מוט הברזל בידכם.
הובילו אותו לכיוון בר המגנט ובדקו כיצד
הוא מגיב לכוח המגנטי בנקודות שונות.
לכל מגנט יש שני "קטבים" לכאורה .המשיכה המגנטית
היא הגדולה ביותר בקטבים ,בעוד שלעתים לחלוטין לא
ניתן להבחין בכך ביניהם .לא לכל המגנטים יש "קצוות"
נפרדים :לדוגמא ,המגנט הכדורי .בבלוקים של מגנטים,
הקטבים ממוקמים על המשטחים היותר גדולים.

למה אתם שמים לב?
 .2בדקו את בלוק המגנט ואת
המגנט הכדורי בדרך זו גם כן.

ניסוי מספר  :3קטבים של המגנט
תזדקקו לדברים הבאים:
-

בלוק מגנט ,בר מגנט 2 ,מגנטים כדוריים ,עט
סימון.

כיצד לערוך את הניסוי:
 .1במידה ואתם רוצים לגלות היכן הקטבים
ממוקמים על המגנטים ,בצעו את אותה בדיקה
כמו בניסוי האחרון ,מלבד השימוש בבר מגנט
במקום בבר ברזל .הקטבים מסומנים על בר
המגנט "N" :מציין את הקוטב הצפוני "S" ,מציין
את הקוטב הדרומי .הנקודה שבה הקוטב
הצפוני של בר המגנט נמשך הינו הקוטב
הדרומי של בלוק המגנט – ולהפך מזה.
 .2קצת יותר קשה למצוא את הקטבים של
המגנטים הכדוריים מאשר את בלוק המגנטים.
אולם ,מגנטים כדוריים כוללים גם קוטב צפוני
ודרומי .כיצד לעשות זאת? תנו לשני המגנטים
הכדוריים להתגלגל האחד לכיוון השני עד שהם
נוגעים האחד בשני ,ולאחר מכן השתמשו בעט
סימון לסימון הנקודה שבה הם נוגעים האחד
בשני – סימון באיקס ואחד בעיגול.
עשו זאת פעמיים כיוון שלכל כדור יש שני קטבים .ציירו
עיגול על הכדור עליו כבר מסומן איקס ,ולהפך מזה.
לאחר מכן באפשרותכם לעשות שימוש בבר המגנט על
מנת לבדוק לאיזה צד של הבר נמשך או נדחה הכדור
בנקודה שבה מצוירים סימון האיקס והעיגול .למה אתם
שמים לב?

ניסוי מספר  :4הכדור התלוי
תזדקקו לדברים הבאים:
-

מוט ברזל ,מגנט כדורי

כיצד לערוך את הניסוי:
 .1החזיקו את מוט הברזל ביד שלכם והחזיקו
אותו בצורה אופקית באוויר לפניכם.
 .2אבטחו את המגנט הכדורי לתוך אחת
מלולאות הקצה של מוט הברזל מתחת
והחזיקו את המוט בצורה אופקית בקצוות.
 .3כעת בזהירות הטו את המוט שמאלה
וימינה כך שהמגנט הכדורי זז לאורך תחתית
המוט .צפו עליו מקרוב – למה אתם שמים
לב?

ניסוי מספר  :5ברזל ממגנט
תזדקקו לדברים הבאים:
-

בר ברזל ,בלוק מגנט ,מוט ברזל.

כיצד לערוך את הניסוי:
 .1קחו את בר הברזל ביד אחת ואת מוט
הברזל ביד השנייה והזיזו אותם האחד
לעבר השני .תשימו לב לכך שהם אינם
נמשכים האחד לשני מבחינה מגנטית.
 .2כעת מקמו את בלוק המגנט על השולחן
לפניכם והזיזו קצה אחד של מוט הברזל
משמאל לימין על פני המשטח הגדול שלו
 50עד  70פעמים .עליכם תמיד להעביר
לאותו כיוון.
 .3כעת קחו את מוט הברזל ביד אחת ואת
מוט הברזל ביד השנייה .הזיזו אותם
האחד לעבר השני ובדקו הן את קצה
המוט שגררתם מעל בלוק המגנט והן את
הקצה השני .למה אתם שמים לב?

ניסוי מספר  :6ברזל ממגנט
תזדקקו לדברים הבאים:
-

דיסק קלקר ,בלוק מגנט ,בר מגנט ,נייר
דבק ,קערת מים קטנה ,סיכה.

כיצד לערוך את הניסוי:
.1

.2

.3

.4

תמגנטו את הסיכה באותה דרך שבה
עשיתם זאת עם בלוק המגנט בניסוי
האחרון.
כעת השתמשו בחתיכה של נייר דבק
להדבקת הסיכה הממגנטת בקצה העליון
של דיסק הקלקר ומקמו את הדיסק בתוך
קערת המים הקטנה .וודאו כי הדיסק
מצליח לצוף בחופשיות.
כעת השתמשו בבר המגנט על מנת
לבדוק איזה צד של הסיכה הוא הקוטב
הצפוני ואיזה מהם הוא הקוטב הדרומי.
לשם כך ,הזיזו את קצה  Sשל המגנט
לכיוון הסיכה .הקוטב הצפוני שלו
מסתובב לכיוון המגנט.
הניחו את המגנט שוב והמתינו עד שדיסק
הקלקר המכיל את הסיכה מפסיק
להסתובב .כעת הוא בקו ישר עם השדה
המגנטי של כדור הארץ .הצד שזה עתה
זיהיתם כקוטב הצפוני פונה לכיוון צפון.

כדור הארץ מוקף בשדה מגנטי בו בני אדם ובעלי חיים עושים שימוש על
מנת להתמצא במרחב .אין כל עדות היסטורית לגבי האדם שהמציא את
המצפן ,אולם ניתן לעקוב אחר השימוש בו עוד במאה ה .13-הקוטב הצפוני
הגאוגרפי של כדור הארץ הוא הקוטב הדרומי המגנטי ולהפך מזה .לכן
הקוטב הצפוני של סיכת המצפן פונה לקוד הצפוני (הגאוגרפי) של כדור
הארץ.

ניסוי מספר  :7ברזל ממגנט
תזדקקו לדברים הבאים:
-

בלוק מגנט 2 ,מגנטים כדוריים

כיצד לערוך את הניסוי:
 .1מקמו את בלוק המגנט למטה לפניכם
ומקמו את שני המגנטים הכדוריים עליו,
אחד על השני.
 .2החזיקו את בלוק המגנט בשקט ודחפו את
המגדל בעזרת האצבעות שלכם .באיזו
עוצמה אתם מצליחים לנער את המגדל
מבלי שייפול?

ניסוי מספר  :8מעקב אחרי קווים
תזדקקו לדברים הבאים:
-

בלוק מגנט ,מגנט כדורי ,פיסת נייר ,עט
עבה ,חתיכת קרטון ,נייר דבק ,חברי
צוות.

כיצד לערוך את הניסוי:
 .1בעזרת העט ,ציירו "מסלול" על הנייר,
עליו ינוע המגנט בשלב מאוחר יותר.
באפשרותכם או לצייר פשוט קו ( )aאו
לסמן מסלול שלם (.)b
 .2מקמו את המסלול שלכם על חיתכת
קרטון וחברו אותו לקרטון בעזרת נייר
דבק .לוח המשחק שלכם מוכן לשימוש!
 .3כעת שחקו כל אחד בתורו .תנו לאחר
מחברי הצוות להחזיק את לוח המשחק.
מקמו את המגנט הכדורי בשדה
ההתחלה של הלוח והחזיקו את בלוק
המגנט מתחת ללוח כך שיימצא באותו
מקום כמו הכדור הממוקם בקצה העליון
של הלוח.

 .4כעת נסו להוביל את המגנט הכדורי לאורך
המסלול בעזרת בלוק המגנט .עד לאן אתם
מצליחים להגיע מבלי לעזוב את המסלול?
במידה ואתם עוזבים את המסלול ,תורו של
השחקן הבא .מי מצליח להגיע למטרה?

ניסוי מספר  :9משחק הדייג
תזדקקו לדברים הבאים:
-

בר מגנט ,מוט ברזל ,שבבי פלסטיק,
גיליון קרטון ,חבל ,מספריים ,חברי
צוות.

כיצד לערוך את הניסוי:
.1
.2

.3

.4

נקודות

מספרים

קפלו את גיליון הקרטון בתוך התיבה,
כמוצג באיור.
הכניסו את כל שבבי הפלסטיק בתוך
תיבת הקרטון ומקמו אותה באמצע
השולחן.
חתכו חתיכת חבל באורך של כ30-
סנטימטרים וקשרו אותו לקצה אחד
של מוט הברזל .לאחר מכן קשרו את
הקצה האחר של החבל לבר המגנט.
מוט הדייג שלכם מוכן כעת לשימוש.
כעת שחקו כל אחד בתורו .החזיקו
את מוט הדייג בידכם וטבלו אותו
לתוך התיבה .הוציאו אותו וספרו את
כל השבבים שנדבקו אליו בתור
נקודות .לאחר מכן החזירו את
השבבים לתיבה והעבירו את מוט
הדייג לאחד מחברי הקבוצה שלכם.
למי שיש את מספר הנקודות הגדול
ביותר אחרי שלושה סבבים ,הוא
המנצח.

