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מהו תותח ניוטון? 
תותח  יוטוןנזק ייאראיתיו, פנל איע גלהי בלועוד  עוד ץרהאדור כבביסבסתובמלוויין  מדוע רביסלהי דכ
לול סמבר כלומ ,אופקיבקו  שונות רויותמהיבם יזפגח שולהתותח  בוה.גהר  לשאו שיבצוי המי מיונד

שר אכ.ההרמן  יותר דולגחק רמבזהפגחת ניכך  ,יותרדולה גזהפגרות שמהיכל כע. הקרקי פנללביהמק
ועוד  עוד בוביסבויסתובשיך מיאלאץרהאדור כיפנל עלכלחת ניאלזהפגייה, דבוהה גזהפגרות מהי

ףא הרלל

דור כי פנלל בימקשכיוונה  תנועה רותמהיר כלומ ,תאופקירות מהילו  םקייענמיו למפעיהלוויין.  ביגלגם  כך 
ת דוגמבזהפגמו כשממע, הקרקי פנל עםלעולעוד  חתניאלהלוויין  מה,יתאמתאופקירות מהיב,ץרהא

יוטון.ל נהתותח ש

מתי ניתן להעביר את מערך הפעילות הזה?  
פיכך לפשר אלהלן.  אותבלטבמפורט כ ’,ו-טח’  תותכיבםימדלהנם יאנושי נלששור קזה  לותפעיערך מ

ם. תכרחיפי בלו, לי התוכן הלאל נוששר שלות בהקת הפעיר אביעלה

משך זמן הפעילות: גיל התלמידים 
 דקות 90'ח' ו-ט

עזרים 
ש שתמפשר להש בו; אשתמא חובה לה)לף צוררה מיזף גד
ם( ידמילתם לישיגרה הנציעי היצמאב
ם ידמילל התם שידיים ניפונלט
בה, יתי כנה, כליל, קרטון, פלסטריינם: ירה שונציעי יצמא
 ,רקות ועוד, ייותרגו, סוכם, לחקים, מביטא

רקות ועוד , ייותרגו, סוכם, עפרונות(, לחקים, מביט)אבה יתי ככל
 Stop-Motion studioת !קציייפלא

 <<דאיורנדאייפון << אקציה: יפלת האדקישור להור

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio
https://itunes.apple.com/il/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
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מערך פעילות זה יכול להשתלב בתחומי תוכן שונים בהתאם לתוכנית הלימודים: 

כיתה ח’ 

יה, כוחות ותנועה גרנקה, איזמיה, פיר - כיתחום תוכן: מדעי החומ

ל י גודדל ית ענאופייתנועה מ
רות וכיוונה.המהי

כיתה ט’  

חבה( תנועה )הר

רות וכיוונה ל המהיי גודדל ית ענאופיימתנועה כ

רותבועה וחישוב המהירות קמהי

בועה: הקרות המהינוסחת  מן;זת דחיביגוף  שעושה רךדכרות המהי- 
מןרך /זרות = דמהי

שעה ייה, ק”מ בנשטר ברות: ממהידה לדות המיחיי- 

רותל המהיגודנוי בשי

תאוצה- 

תאוטה - 

יה( טכנולוגב בשולקה מיזיות )פיכות טכנולוגעריה ומגרנתחום תוכן: א

ם ים שוניה יש מופעיגרנאל
יה(. גרני א)סוג

סוג יה יכולה להפוך מגרנא
יה גרנחד לסוג איה אגרנא
יה(. גרנת ארחר )המא

בור מגוף יה יכולה לעגרנא
יה(. גרנר אבעגוף )מל

יות כות טכנולוגערמב
יה גרנרות אם המחשיתרמ

יה. גרני ארבעומ

ת תנועה ייגרנא

סתםרותם ומבין מהים לל גופית תנועה שייגרנשר בין אהק

ת תנועה:ייגרנסחת א- 

 בק”ג( המסייה(x)נם לשיטרמברות מהי)2’ול( = ת תנועה )גייגרנא- 

םדכי האצורת תנועה לייגרנאמוש בשי

ת תנועה ייגרניות להפקת אכות טכנולוגערמיה בגרנרות אהמ- 
ם ילי תחבורה, טיכל

המלצת המפמ"רית:
- חרוז  ניתן להפוך את השיעור לחקרני בכך שהתלמידים יתנסו הלכה למעשה בהטלת ”פצצה“
החומר שממנו עשויה ה”פצצה”, כפונקציה של עשוי מפלסטיק חלול או מלא, כדור קלקר וכד’.

, שאותו ניתן למדוד בקלות בעזרת נייר מילימטרי שיונח על משטח  מסה, בא לידי ביטוי במרחק
הנפילה (מומלץ להשתמש בנייר מילימטרי, כי בעזרתו המדידה תהיה מדויקת, נוחה ונגישה 

הגוף המטיל/המניע את ה“פצצה“ יכול להיות מזרק גדול או רוגטקה. יותר)
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משך הפעילות: 

הסבר ועזרים פעילות זמן 

צגתמ יוטון נתותח  בין שרהקומה  יוטוןנחוקי  מהם
ם ינלווייל

 דק' 20

ת הרעיון רשום אם לים יכולידמילהת
צה קיר סצייף או לל דע

סרטון זוגות + תכנון החלוקה ל
ת ם אינתכנזוגות ומם לתחלקים מידמילהת

סרטון מהלך ה

 דק' 15

קות ית טכנרזעם בירזת האביהכנ
צוב , עייורגון אם כם פשוטיירוחומ

ם, יייה בקרטוננה, בנילמויות מפלסטד
ם ועוד יגו, אבנל

ם ירזת אביהכנ
ם; ידמילרו התצחיש שיתרם ל, בהתאזוגותב
פי פעול לת לד חופשית יתנים נידמילתל

החלטתם 

 דק' 20

צוי ם. רידמילחד התל אד שייפון נלט
- יו!סטופ מושן סטודת קציייפלעם א

תפעול פשוטה וקלה ל

סרטון לום הצי
ר לו כיזל; יש לה־עטמבם מצלחד מד אמילת

י נד שמיללום; תת ציקודאותה נר באלהיש
צור תנועה יי לדם כירזת האביז אימז

 דק' 15

קציה, יפלת הארזעיכה בער
סרטון רה כשמי

צוא סרטון ויית היכער
ר צסרטון שית הין אמן - כל זוג מקרר זאשם נא

 דק' 10

צגתמ שיעורסיכום ה  דק’ 5
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 2: שקופית 

ם: ל גופיתנועה שם בקים שעוסייקליזם פילושה חוקייסח שניוטון זק נייא

 .יצוניו כוח חילל עא פועבו, כל עוד לצמד בתמיר: כל גוף ישון אומאהחוק הר

כוח. חס ישר לרותו בית מהינה אשי מצוניו כוח חילל עע: כל גוף שפועי קובנשהחוק ה

תה.מעוצכיוונה ושווה לה בת לה בידגכל פעולה יש תגובה נר: "לישי אומלשוהחוק ה

 3:שקופית  

ם: ידמילת התלו אאש
כה? צה רא ביתמונה הים בציביצה מהזו בייר אם תוכלו לומהא

זור לנו! יוטון יוכל לעל נשון שאהחוק הר
 .יצוניו כוח חילל עא פועבו - כל עוד לצמד בתמייוטון כל גוף יל נשון שאפי החוק הר, למוראכ

יוטון ת נרזעבצה בית הזהות אפשר ליך אם לנו איגסרטון שמדפה בצבואו נ

ר איישהוא - מנוחהבגוף הםאשעשממם, יאוזנמגוף הלעםילהפועם ייצונהחיהכוחות  םאן, שואהרק החופי ל
בועה קרות מהיבע נגוף  םאשאן מככיוון.  אותווברות מהיאותה בזו,  תנועהבד תמייהוא - תנועהבהוא  םואמנוחה, ב

 .פסיו הוא אלל עק שסך הכוח הפועסיתן להיאותו כיוון - נוב

ת אנה שמנו יאגוף שהתכן ייכוח:  תלהפעדורשת  תילגעמתנועה  מדוע ביןלהתן יניוטון נל ששון אהרהחוק  חלנוכ
לול סמבעה נ ,לשמל ,תימכונם אמן. זהכל  שתנהמהתנועה  כיוון- ישר קו אורךלע ננו יאהוא  אך רותו,מהיל שלה גוד

כך  חרואבה ערמיהיה  סיעתהנכיוון  מכן חראלר קצמן וזפונה, צהוא  להשסיעה הנכיוון  םסוימע גרבי הר ,ילגעמ
לה.יר חלחה, וחוזררומה, ומזד

 4: שקופית 

כוח.חס ישר לרותו בית מהינה אשי מצוניו כוח חילל ע, כל גוף שפועכורזכ ,ינשפי החוק הל
סתו.מפי וליו לעם ילהפועהכוחות  פילעת בקנגוף  לשתאוצה  יה.לעשפיע שממה ובתאוצה בדן  עשהמלי נשההחוק  
סה המפי  לעע בקנכוח להתאוצה  בין חסהייו. לעל הפועכוח לישר  חסבית עומדגוף  לשתו שתאוצטוען  ינשההחוק  

 .דולה יותרגוף גת ה, כך תאוצדול יותרגוף גל הל עכל שסכום הכוחות הפוע. כגוףל הר( שמות החומ)כ

ת החוק לנו אם יגסרטון שמדפה בצבואו נ

https://youtu.be/IbajP7pKAS0?t=34
https://youtu.be/IbajP7pKAS0?t=34
https://youtu.be/y8mzDvpKzfY
https://youtu.be/y8mzDvpKzfY
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5: שקופית 

י נשהגוף הל שמפעיכוח לכיוונו בוהפוך  שווה ינשהגוף הל על מפעיחד אגוף ששהכוח  ראומיוטון נל שישי לשההחוק  
שון. אגוף הרל הע

ל שיותר  יעההמפתאה התוצלו. גודבשווה  ידגנכוח ביי לעתלוחצפה צהר- יקלשמכוח בפה צהרל עלוחץ  ינאםא
 .ידגיי כוח נללה עא מפעילה לנוע, היתחילה המגל על כוח עי מפעינם אאא שהחוק הי

ם כוח? כדגל נשתם שפועגשתם? הרגלו אותם: מה הרא. שדף היכחן בשולל החוץ עללם ידמילתרו למא
גוף שכוח  כל דגכנפיו לשוהתגובה,  הפעולה חוק ,ישילשהחוק בר ביסמיוטון נשמה  הוא שתםגשהרהכוח  רו:ביסה

.ל גוף אל עגוף ב מפעיכיוונו שלו אך הפוך בגודם כוח שווה בחן( קיישולל גוף ב )הל עם( מפעיכלד שא )הי

דור כל ששיכה המכוח  ללגובקלו שמל לגבפה צהרל עכוח  למפעיהוא  רחדבעומד  םדאשכדוגמה: עוד  להם תנו 
ר בדה .לעמודם דאלפשר אומשיכה המכוח  תאזן אשמלו, גודבשווה  ידגנכוח  יולעלה מפעיפה צהרתגובה ב .ץרהא

ם ילמפעיחנו נאנה ימפולטרהלשלסטי האשטח מלםיעיומגטה מםינופלחנו נאשכנה: ימפולטרבצה בקפיאוד מריכנ
לה. עם ממיתרומחנו מנ, וכך אידגנו כוח נילל עז הוא מפעייו כוח, ואלע

למה לוויין לא נופל ארצה? 

 6:שקופית 

יוטון, ל נת חוקי התנועה שמדנו אלי שחרז אא
ם: ידמילת התלו אאש
צה? רא נופל אם לוויין לדעתכמה לל
לה:ם האיסרטונחד הת אנו להם איחר מכן הקראם, ולידמילספו תשובות מהתא

1סרטון  

 2סרטון  

דור כיפנהיו  הכיוון אותובהלוויין  שיךהמלו יא,חדאדצמם. ידמנוגם מיגורי נשלשלוב שיאן כיש  כי להםרו ביסה
פי כלכיוונו  תאטה מזו  שיכהומ ,ץרהאדור כי דיל עשך מנהלוויין  ,ינשד צמעקמומיותם.  בעקמנו, מם חקיתרמץ רהא

שיך מוי ,ץרהאדור כימפנבוע קחק רמבעת הכל  ראיישהוא  כך מה.יתאמתאופקירות מהיבלנוע  הלוויין לעכן לטה. מ
 .ףא הרלץ לרדור האת כף אלהקי

https://www.youtube.com/watch?v=tAUXIEr-VzM
https://www.youtube.com/watch?v=tAUXIEr-VzM
https://www.youtube.com/watch?v=trogsnJXsyU
https://www.youtube.com/watch?v=trogsnJXsyU
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 7: שקופית 

ם פייכנברזלהיעמקום בם.מעצכוחות בראוויבחף רלםנוטים ניאםידבכםמישעצדוע יסרטון, בנויאשרמו כרו: ביסה
ר אלהישיכול  לוויין זהכב צמבע. בטהחוקי ובדה ביהככוחות בם ינהלוויים ירזענגובהם,  לעלשמור  ידכמנוע וב
 .רוכותם אינלול שסמב

ת אב חשלי דכם ילשוכלמם ביחשמבם ירזענם ימדענוכיום  יוטון,נלה יגהלוויין  תנועת תאם יפשראהמעקרונות הת א
כך  בועקלול סמלסלהיכנא ללול עהלוויין  כן אלםאכי  ם,למושיוק דבעצבלהתב חייגור שיכל  ם.ינלווייל שםלולסמ
ח.צבוד לניאת לכלצון ולל החיל החלרוח אבצה או לררה אחזיפול בל

 8:שקופית  

מה שימ
יוטון. ל פי תותח נת חוקי התנועה ער אתאם להכין סרטון סטופ־מושן שמיכללהם: עמה ששית המם אידמילתרו לביסה
.טובה ביותרצורה היוטון בת תותח נר אבייה ויסאוריתם ליתאר וכו'( שיע, שים, רעשי רקירבסד )האונרו לסרטון גם סצ

מהו סרטון סטופ־מושן?  
יש ם ייפרלםייפרובין  ם,ידבודם מיייפרבםטיקאוביים מיצלמבה שציה מינאקת יטכנא הי Stop Motionיתיצימנא

ל תנועה. יה שלשת ארף נוצצרת התמונות בם אציירשר מאלום, כחר הציא. לעטם מטיקת האובייז איזלה

י סטופ-מושן? ם סרטוניריך יוצא
 1:18(ד פות עצ)יש ל

סיכום השיעור 
מו: מן(, וסכר זאשם נרו )אצם יידמילם שהתיסרטונת הגו אהצי

ת מדקלעםשפיעימ 17, ה-אה מבנוסחו שיוטון, נחוקי  יךארביסלהם ייכולתם אתם רצשים יסרטונהתרזעב
מדע ל עם מבוססים יחראם בירם ייטכנולוגם עיצמואיות מכונ ,יותלחלם, טוסימם, ינלוויי 21. ה-אה מביה טכנולוגה
נו מייידא ללו פיואם, ינלווייהיו  אליוטון" נ"תותח  שמכונה מה תאר איתיוטון נשכם. ינשאות מי פנלונוסח  חקרנש
ת יחזל עישפיעו  יוטוןנשחוקי  מיןאמהיה  מי חוק.הרל חללץרהאדור מכם מיעצלוח ולשל חלליע גלהתן ינשזא
לו?נו אמייה ביטכנולוגה

לו פיאאו  בוקפייסב ,למייבאותם  לה לוחלשתוכלו  תם.רצשים יסרטונהת אאות רלח תשמת ילאהישרל החלסוכנות  
ם! גרסטניאב

http://bit.do/STOP-M 



