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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. 

 

 

האטה והאצת תחושת הזמן זמן:  .1

דרך שימוש במצלמה מהירה 

תמונות  1000המצלמת יותר מ 

בשנייה והבנת המדע הפועל 

מאחורי הטכנולוגיה. הסרטים 

ישלחו לפייסבוקים של 

 המשתתפים.

 

 



הבנת העקרונות מאחורי הטכנולוגיה  :הרביעי הממד -זמן 2-3

של הקפאת הזמן בעזרת צילום עם מבזק מיוחד הפועל 

 מאות פעמים בשנייה. הטכנולוגיה מאפשרת לראות מכונות 

ואף לצלם  בדרך חדשה ומדהימהכמו מאווררים נעות 

 תמונות יוצאות דופן

 

 

 מכניקה

 

:  גילוי החוק הראשון של ניוטון 4-6

ושבירתו ב ספיידרמן  החוק, הופעת החוק

ובהארי פוטר. ניסויים והדגמות : משיכת 

מפות מתחת לשולחן ערוך, ניפוץ קלטות 

וידאו וכלי חרסינה, צילום במצלמה 

 מהירה.

 

 

 

ההבדלים בין משקל למסה  החוק השני של ניוטון:. 7

ההשפעה של כוח על גופים, מהירות ותאוצה, בקולנוע 

 ובמציאות

 

 

של החוק השלישי . 8-9

מסה כוח,   :על קו ישר ניוטון

הדף, תותחי בוטן ותותחי תפוחי 

אדמה, כמו גם רקטות מכל סוג 



 ומין, וכמובן הטעויות המביכות בקולנוע

.  

 

האם מברגה שמחזיק אדם  בסיבוב:החוק השלישי של ניוטון . 10-11

מסוגלת להפוך רכב? מדוע למסוקים יש שני רוטורים? מה קורה עם רוטור 

לתפקד? נצפה במציאות ובקולנוע ואז נבנה מנוצות ובלזה  הזנב מפסיק

 .מסוקים זעירים המרחפים בחלל החדר

12-13 

 

 בתנועה במעגל:על הכוחות הפועלים 

  םוצנטרפטליי םכוחות צנטריפוגליי

שחקנים רצים על הקירות בסרטים, "קיר 

המוות" במציאות, מים המתמידים בכוס 

מעופפת, נבנה קלע דיוויד ונשגר כדורי 

  טניס למרחק.

 

 

, הבנת תנועה סיבובית וגירוסקופים. 14

הכוחות המאוזנים המחזיקים את גלגל האופניים, 

תנע זוויתי, סביבונים, וצלחות מעופפות. מהם 

כיצד הם פועלים ומסייעים לניווט. גירוסקופים, 

שחקנים רצים על הקירות בקולנוע, מים 

המתמידים בכוס וקלפי משחק ההופכים קטלניים 

 .הנכונות בידיים

. 

צריך להיות פקיר האם  לחץ:. 15-17

על מיטת בביטחון לשכב  הודי על מנת

מסמרים? האם לשבת או אולי לעמוד? 

האם תוכל לפוצץ בלון על מיטת 

על כמה בלונים תוכל לעמוד  מסמרים?



 

 וכיצד הפיזיקה מסבירה את ההבדלים בין סכין חדה ופטיש.

 פיזיקה של אומניות לחימה. 18

)אפשרות למרצה אורח( כמה לחץ 

תוכל להפעיל במכה? מה חזק יותר 

אגרוף, ראשיה, בעיטה או ברכיה. 

כיצד נותנים אגרוף נכון וכיצד ניתן 

בעזרת להבין ולשפר את הטכניקה 

הפיזיקה. כל זאת ועוד נמדוד 

 בעזרת מדי לחץ מיוחדים!

 

מדע  :וספורט פיזיקה של תנועה. 20-19

כיצד נכון לקפוץ? משפר טכניקה ספורטיבית, 

כמה כוח מפעיל ילד על הרצפה בעמידה, 

בקפיצה "קשה" או בקפיצת חתול רכה, מכשיר 

ייחודי מהצוות שפיתח מוצגים דומים עבור 

תערוכת הספורט במוזיאון המדע בחיפה, 

גלגול  ולבצעיאפשר לך ללמוד לקפוץ, ליפול 

 בצורה נכונה.ג'ודו 

 הכוח האלקטרומגנטי

על הכוח המיוחד שמחזיק חשמל  . 21-22

את אבני הבניין של עולמנו כמו דבק קוסמי. 

נלמד את העובדות הבסיסיות על הכוח 

החשמלי, נכיר את המושגים זרם, מתח 

והתנגדות, נגלה איך גיבורי הסרטים מנצלים 

אותו לרעה, נייצר מעגלים ונכין מנורות 

מבקבוקים שהאוויר רוקן מתוכם. נדליק 

, נחשמל ואף נפוצץ מדורה בעזרת חשמל

בעזרת  ס"מבעזרת חשמל פירות וירקות. נייצר ברקים באורך של עשרות 

 מחוללי טסלה בגזים שונים

 

להפעיל את הכוח  בואו חשמל סטטי:. 23-24

העמידי את שערותיך כמו \המיוחד הזה. העמד



מניפה, הדלק נורת ניאון עם האצבע, שלוט בתנועת בועות סבון בחלל 

 וחשמל את חבריך בברקים של עשרות ס"מ. סערות חשמליות, גרום האוויר

 כל זאת בעזרת מחוללים חזקים במיוחד.

 

 

 

 

פרק הפיזיקה של המוזיקה 

 )שלושה שיעורים(

מסע אל הבסיס הפיזיקאלי של  25/26/27

גל קול: על גלי אורך וגלי רוחב  . מהוהמוסיקה

. מהו תדר, ומה קובע את גובה הצליל? כיצד 

מספר נפנופי הכנפיים בשנייה של נגלה מה 

יתוש מתוך הקלטת הזמזום בלבד? מדוע ענקים 

משמעים קולות נמוכים וגמדים קולות צפצפניים. 

מדוע דו של פסנתר נשמע שונה מדו של חליל? על הרמוניות, אקורדים 

 וצלילים עיליים. מה קורה לקול ששואפים הליום ומה כאשר שואפים את הגז

SF6  

בכלי מוזיקה טיבטיים ומערביים, נשחק עם קולנים, צלחות  נתנסה

טיבטיות, נפעיל קפיצים נבנה רמקולים, נצפה בעזרת מכשיר מיוחד בגלים 

עומדים בחול ואורז, נחזה במגוון תופעות מוזרות ונבנה כלי מוזיקה 

 מקוריים.

כיצד עובדת מערכת השמע באדם וביצורים שונים,  קול חושים ושמיעה

ה וכמה נמוך אנו מסוגלים לשמוע או להשמיע. האם תוכל לאתר כמה גבו

נקודה במרחב כאשר עינך מכוסות? בכמה חיצי ספוג תוכל לפגוע בחברך 

  הוא עונד פעמון.אילו כאשר עינך מכוסות ו
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 ם משתנהפרוייקט סיו


