
נושא השיעור:

בנה שעון שמש אישי

רקע למורה 

מספר תלמידים – 
ץ עד 15 מומל

 גיל התלמידים - 
כיתה ג'-ו'

 משך זמן -
45 דקות

הפעילות אינה דורשת ידע מוקדם. 



מטרה
ורקע

מטרות

התלמידים יכירו את תנועתה היומית של השמש על כיפת השמים תוך בניית דגם של שעון שמש פשוט.

רקע
	 שבלונה של שעון שמש )רצוי בהדפסה על או הצמדה לדף קשיח(

	 דבק מגע, מהיר או לבן

	 מספריים

	 מצפן או אפליקציית מצפן

רקע היסטורי ומדעי
כידוע לכל השמש זורחת במזרח ושוקעת במערב. פחות ניתן לשים לב לכך שבמסעה על פני השמים, היא מצויה בחציה 

הדרומי של כיפת השמים. לכן, אם נעמיד בישראל מוט שיטיל את צל השמש, בזריחה הוא יוטל בכיוון מערב, בשקיעה 

לכיוון מזרח ואילו בדיוק בצהרי היום, כשהשמש תמצא בדיוק בכיוון דרום, כיוון החץ יהיה צפונה.

לו היינו בחצי הכדור הדרומי, לדוגמה באוסטרליה, הייתה השמש זורחת במזרח, שוקעת במערב אבל עוברת בחציה 

הצפוני של כיפת השמים. כלומר, בצהרי היום הצל יפנה דרומה.

בעת העתיקה השתמשו בשעוני שמש כדי לדעת את השעה במהלך היום. בספר ישעיה, לדוגמה, מתואר נס בו “חזר” 

צל השמש עשר מעלות! את חזרת הצל ניתן היה לראות במעין שעון שמש. רש”י טוען שאלישע עשה נס אשר תוצאתו 

הוכחה בצל השמש הנראה בשעון השמש )ישעיה פרק ל”ח(. 

שעון שמש “מתקדם” בנוי כך שמחוגו מצביע לכוכב הצפון. מחוג זה מכונה “גנומון”. בגלל סיבוב כדור הארץ סביב צירו, 

השמש וכל הכוכבים נראים חגים סביב כוכב הצפון המצוי בהמשכו של ציר סיבוב כדור הארץ. לּו היינו בקוטב הצפוני, 

כוכב הצפון היה בדיוק מעל ראשינו; לּו היינו בקו המשווה, כוכב הצפון היה צמוד לאופק הצפוני. לכן, אפשר לומר שגובהו 

של כוכב הצפון מעל האופק במעלות יהיה זהה לקו הרוחב בו אנו נמצאים! ישראל נמצאת בקו רוחב 32 מעלות בערך, 

וכוכב הצפון מצוי בגובה 32 מעלות מעל האופק הצפוני. לפיכך אנו נמקם את המחוג, הגנומון, בזווית של כ- 30 מעלות. 

מצד שני, גובהה של השמש בשמים משתנה במשך היום וגם במשך עונות השנה.

בזריחה ובשקיעה היא מצויה בדיוק באופק ובשעת הצהריים היא תהיה בנקודה 

הגבוהה ביותר במסעה על פני כיפת השמים, מעל האופק הדרומי. גובהה של 

השמש בשעת הצהריים משתנה גם בעונות השנה: בשעת הצהריים בקיץ, היא 

תמצא גבוה יותר מעל האופק הדרומי מאשר בחורף. שעוני שמש משוכללים 

מכוונים גם לפי עונות השנה אך אנו נסתפק בשעון שמש כללי.

כוכב הצפון

צל

לעולם בעקבות שעון השמש, הכנת שעון שמש / 2



בניית שעון שמש

א. הדפיסו את השבלונה המצורפת, בסוף החוברת וגזרו אותה על פי ההוראות הבאות )מומלץ להדפיס על דף קשיח(.

בניית
שעון

לעולם בעקבות שעון השמש, הכנת שעון שמש / 3

ב. גזרו את הנייר לאורך הקו החוצה את הנייר לשניים

המחצית בה מופיעות השעות תשמש כבסיס

והמחצית השנייה תשמש לבניית הגנומו

ג. במחצית הגנומון גזרו את שתי הפינות.

ד. קפלו את גיליון הגנומון במרכזו. הקו של הקפל שבצעתם עתה יהיה הגנומון.
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ה. גזרו את הקו “העקום” על פי הסימון ו”חזרו” דרך הקו המקווקו האדום.

ו. קפלו לאורך הקווים המקווקווים באדום ב- 90 מעלות כך שיצא גנומון מוטה כנראה בתמונה להלן.

ז. במחצית בסיס השעון גזרו ממרכז השעון עד הקו הקטן החוצה את קו השעה 12.

לעולם בעקבות שעון השמש, הכנת שעון שמש / 4



לעולם בעקבות שעון השמש, הכנת שעון שמש / 5

ח. הכניסו את הגנומון לבסיס השעון וקבלתם שעון שמש כפי שנראה בתמונה. 

           

מומלץ להדביק את 2 החלקים עם דבק. 

 עכשיו הצפינו את לוח השעון כך שהשפיץ של הגנומון יפנה צפונה. אפשר להיעזר במצפן )השתמשו במדריך  
   לאפליקציות המיועדות לטלפונים הסלולאריים( או לפי מיקום כוכב הצפון, אם אתם יודעים לאתרו. 

אור השמש יפגע בגנומון וכך, ייווצר צל שיופיע על השעון וכך תוכלו לראות את השעה.

ט.
      

י. 

חשוב לדעת!

בגלל השינוי במסלול השמש בשמים הנגרם עקב עונות השנה והדיוק של הבנייה,

שעון שמש אינו מדויק והוא מספר את הזמן בקירוב של חצי שעה בערך.

השעות עליהן מורה שעון השמש הן תמיד לפי שעון חורף.

כאשר מוחלט על שעון קיץ, יש להוסיף שעה לתוצאה שאתם מקבלים. 

בהצלחה!

https://youtu.be/VVFMrKqisWE
https://youtu.be/VVFMrKqisWE
https://youtu.be/VVFMrKqisWE
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